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(1/161) (S. Sayısı : 137, 137'ye 1 nci ek) Cum
huriyet Senatosunca değiştirilen ve Millet Mec
lisince benimsenmeyen maddeleri hakkında 
Karma Komisyon raporu görüşülerek, tasarının 
kesinleştiği bildirildi. 

Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler Ka
nunu (1/609) (S. Sayısı : 513) tasarının mad
deleri üzerindo bir süre görüşüldü. 

12 Temmuz 1972 Çarşamba günü saat 15,00' 
te toplanılmak üzere Birleşime saat 19,55'te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Uşak 

Vahit Bozatlı Adil Turan 
Kâtip 
Sivas 

Enver Ak ova 

Teklif 
2. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve 

Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'in, temıel atma 
ve karşılama törenlerinin men'ine daıir kıanum 
teklifi, (2/725) (içişleri Komisyonuna) 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
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Raporlar 

3. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Miltelvekili Mehmet Seydibeyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret övet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanunuma ek kanun 
teklifi ve Maliye, içişleri, Orman ve Plan ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 59 No. 
lu Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. 
Sayısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 
(GÜNDEME) 

4. — Tek işçinin taşıyabileceği yükün en 
çok ağırlığı hakkımda 127 sayılı Milletlerarası 
Çalışma Sözleşmesinin uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Çalışma ve Dışişleri komisyon

ları raporları (1/632) (S. Sayısı : 714) (Da
ğıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) (GÜNDEME) 
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çirilmesinin önlenmesine dair 16 Aralık 1970 
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uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Vahit Bozatlı 
KÂTİPLER : Entver Akova (Sivas), Adil Turan, (Uşak) 

BAŞKAN — 125 nci Birleşimi açıyorum. Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere başlı
yoruz. 

III. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1, — Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'ın, 
kayısı ihraç fiyatlarının düzenlenmesine dair 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma talep
leri var. Çarşamba günlerinin münhasıran 
denetime ayrılması nedeniyle, öncelikle gündem 
dışı konuşana taleplerini yerine getireceğiz. 

iSayın Mustafa Kaftan, kayısı ihraç fiyat
larının düzenlenmesiyle ilgili olarak gündem 
dışı söz talebinde bulunmuşsunuz. Buyurunuz 
efendim. 

MUSTAFA KAFTAN (Malatya) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; gelmiş geç
miş bütün hükümetler giıbi Yüce Heyetimizin 
güvenini alan Sayın Melen Hükümetinin prog
ramında da Doğu illerimizin az gelişmişliği 

üzerinde durulmuş, bu illerin az gelişmişlik
ten kurtulması için çeşitli ö,neriler salık ve
rilmiştir. 

Bunlar içerisinde en fazla üzerinde durul
ması gereken şey, Doğu illerimizde yetişen 
veya yetiştirilen ürünlerimizin değerlendiril
mesi, üreticilerin himaye edilmesi olmak lâzım-
gelir. Ne var ki, değerli arkadaşlarım, size ve
receğim bir örnek, özellikle bazı Doğu ve 
Gî jney - Doğu illerimizde yetişen ürünlerimi
zin değerlendirilmesi, üVrsticilerinin himaye 
edilmesi hususunda hiçbir tedbir ve teşebbüs 
söz konusu olmadığını göstermektedir. 

Biliyorsunuz, üzüm, incir, fındık gibi, ka
yısı da son yıllarda ihraoettiğimıiz mallar ara
sında oldukça önemli bir yer tutmaktadır, 
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Yalnız iç pazarlarda değil, dış pazarlarda da 
müstesna bir şöhreti olan Malatya kayısısı 
veya kayısı üretimi, hükümetlerin ilgisizliği 
yüzünden gelişememekte, kayısı müstahsilleri 
İstanbul ve İzmir'deki büyük ihracatçı fir
maların insafına terkedilmektedirler. öyle 
ki, Türk parasının kıymetiyle ilgili son de
valüasyondan sonra bütün ihraç ürünlerinin, 
özellikle kuru üzüm, incir, fındık gibi mahsul 
lerin ihraç fiyatları süratle yükseldiği hal
de, Hükümetçe gerekli fiyat kontrolü yapı
lamadığından kayısı ihraç fiyatlarında bir ar
tış görülmemiştir. 

Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Dairesinin 
bu kqjnudaki önerimize verdiği cevapta bu hu
sus doğrulanmakta, Kuru Kayısı İhraç Yönet
meliğinin 14 ncü maddesine göre fiyat kont
rolü yapılmak suretiyle kayısının ihracı tes
cile tabi mallar listesine alındığı bildirilmek
tedir. Bu kadarcık ilgi dahi kayısı ihraç fi
yatları üzerine etkili olmuştur. Bunu şükranla 
karşılamaktayız. 

Ne varki, değerli arkadaşlarım, bu tedbir 
yeterli değildir. İhraç ürümleri arasında git
tikçe önemli bir yer tutan kayısının ihraç fi
yatının asgarî haddinin tespit edilmesi zaru
reti üzerinde Sayın Ticaret Bakanımızın 
durması gereklidir. 

Bunun yajnı sıra, dış piyasalarda aranan 
bir tüketim maddesi olan Malatya kayısısı ile 
yetiştiricilerinin yeterli kredi imkânına ka
vuşturulması, bu ürünümüzün modern pazarla
ma şartlarına uygun olarak dış pazarlarda 
rekabet edecek seviyeye ulaştırılması gere
kir. Ticaret Bakanlığımızın kopan üzerine ge
rekli ölçüde eğilmesini bekliyoruz. 

Kayısı, rakımı yüksek yerlerde, özellikle 
Doğu ve Güney - Doğu illerinde yetişen bir 
üründür. Az gelişmiş Doğu illerimizin kalkın
ması, bütün hükümetlerin, Yüce Meclisimizin 
üzerinde titrediği önemli bir kofludur. Bu 
bölgede yetişen mahsulün gerçek değerini bu
labilmesi, üreticilerinin bazı imkânlara kavuş
turulması gereğini önemle belirtirken, Yüce 
Heyetinize ve bu konuda bize söz veren Say* ı̂ 
Başkama te$ek!kürlerdımi arz ederim. 

2. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yıl
maz'm Adıyaman ilinin sorunlarına dair gün
dem dışı demeci, 

| BAŞKAN — Sayın Yusuf Ziya Yılmaz, Adı
yaman iline ait sorunlarla ilgili olarak gündem 
dışı konuşmak üzere buyurunuz efendim. 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar; bizim bura
da yaptığımız gündem dışı konuşmalar Bütçe 
Komisyonunda bir sene evvel ne söylenmişse, 
ertesi sene aynı şeylerin söylenmesine benziyor. 
Meclis tutanaklarını tetkik ederseniz bir sene 
evvel Bütçe Komisyonunda ne gibi dertler ileri 
sürülmüşse bir sene sonra yine aynı dertlerin 
dile getirildiğini görürsünüz. Görülmektedir ki, 
bakanlık ve ilgililer bu Bütçe Komisyonundaki 
tenkitlere sureti katiyede önem vermemektedir
ler. Sanki, bir lâzimeymiş gibi sözcüler orada 
konuşacaklar, ertesi sene yine bakanlık erkânı 
gelecek oturacak ve bu sözleri dinleyecek. 

Devleti idare edenlerin mesuliyeti büyüktür; 
bu meseleleri bu kadar hafife almamak icabe-
der. Her sene, «Bir sene evveline göre neler 
yapılmıştır, neler yapılmamıştır» kritiği yapıl
malı ve bakanlıklar hesap verebilmelidir. Bizim 
gündem dışı konuşmalarımız da buna benziyor. 

illerimize ait dertleri defaatle dile getiririz. 
Bakanlıkların eskiden bir usulleri vardı, hiç 
olmazsa «Plana dahil değil, şudur budur» şek
linde bir cevap verirlerdi. Allâha çok şükür o 
itiyatlarını da bıraktılar; şimdi cevap vermek 
tenezzülünde de bulunmuyorlar. 

Ben yine, vebali ve günahı kendilerine aidol-
mak üzere, tespit ettiğim kadarıyle cefakâr ili
min dfcrtaini dile getireceğim gerisi onlara ait. 

Adıyaman'ı görenler veya gelip gitmiş olan
lar Adıyaman'ın yol durumunu bilirler; toz ve 
topraktan çıkılacak gibi değildir. 64 kilometre
lik bir vilâyet yolumuz asfaltlanacak diye sene-

j 1er senesi bekleriz, hâlâ buna tevessül edilme
di. 

Bir Tut nahiyemiz vardır, anayola 16 kilo
metredir. Oranın Mehmet Avşar adında bir Be
lediye Reisi vardır; çocuk bu yolu dişi ve tır
nağı ile tamir eder, kazma kürekle işçi çalıştı
rır. Bu yol için hâlâ 200-300 bin liralık bir 
onarım parası koparmak mümkün olmadı. 

Hangisini ele alırsanız alın, Adıyaman'da 
yol davasının halli diye birşey yoktur. Bir sene 
çizerler, grayderler gelir, ertesi sene yağmur, 
kar fırtına onları Fırat Nehrine döker götürür. 

I Bir sene sonra gelirler, geri kalan yerden tek-
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rar başlar, yol yaparlar. Dünyanın hiçbir ye
rinde Devletin parasını bu kadar çarçur eden 
hükümetler görülmemiştir. 

Ben Hazine avukatlığı yaptığım zaman, ba
na, askerlikte bir vatandaş bir silâha 27 liralık 
zarar verdi diye bu parayı takibettirdiler. Mem
leketin milyarlarını bu şekilde nehirlere döktü
renlerin kime hesap vereceğini, şu kürsüden 
başka nereye söyleyeceğimizi bilemiyorum ben. 
Çok istirham edeceğim, Devletin bütçesini bu 
kadar çarçur eden hükümetler daha görülme
miştir. Bunu samimî olarak söylemek lâzımdır. 
300 bin, 7 milyon, 5 milyon sarf edilir; ne yol 
vardır, ne mektep vardır, ne medrese vardır, 
ne şu ne bu vardır. Kimse kimseyi aldatmasın. 
Memleketini seven bir mahkeme huzurunda bu
nun hesapları görülürse bu işte hepimizin az 
çok günahı ve vebali vardır. 

Bir Gerger Kazamız vardır hâlâ motorlu va
sıta sesini duymamıştır, ilkokul yoktur birçok 
köylerinde. Vatandaş Kürtçe ve Zazaca konu
şur. Bu vatandaşlara analisanlarını dahi öğre-
tememişizdir. ^ W 

Personel Kanunuyle bir hüküm getirdiler; 
ilkokulu bitirmeyenler Devlet kesiminde görev 
alamayacak, hademe olamayacak. Peki, sen ilk
okul götürmediğin köylü çocuklarını ne hakla 
bundan mahrum edeceksin? Hem okul götürme
yeceksin, hem onlara ilkokul mecburiyetini tat
bik ettiremeyeceksin; hem de işsiz kaldığı, ek
mek parası için Devlet kapısında çalışmak iste
diği zaman «Senin diploman yok, ben sana iş ve
remeyeceğim», diyeceksin. E, bu kadar acaip -
özür dileyerek söyleyeceğim - bu kadar mantık
sız bir iş olmaz. Hem okul götürmeyeceksin, 
hem adama, «Sen okumadın, ben sana iş verme
yeceğim» diyeceksin. Adıyaman'ın yüzde sek
seni maalesef tahsilsiz ve bu durumdadır. 

Köy yollarından bahsetmeme hiç lüzum ve 
sebep yok. Şu kadarını Köy İşleri Bakanına 
açık açık söyleyeyim ki, eğer kendi teşkilâtı 
«Biz Adıyaman'da şu kadar kilometre yol yap
tık» demişlerse; buyursunlar, masrafını ben 
ödeyip götüreceğim; insaf sahibi bir mühendi
sin «bu yoldur» dediği bir karış yol yapmışlarsa 
ben huzurunuzda özür dileyeceğim. Köy yolu 
diye bir dava zaten ele alınmamıştır. 

Adıyaman'da kadro bakımından 64 doktor bu
lunması lâzımken şu anda 13 tane doktor var. 

— 537 

Onlar da bilmem ne başkanı, şu başkanı bu baş
kanı; görev yapmazlar. Halkın tedavisiyle uğ
raşan, Devlet hastanesindeki iki tane doktor ve 
her kaza merkezinde de - eskiden olduğu gibi -
bir hükümet tabibinden başka hiç bir doktor 
yoktur. Sosyalizasyon sebebiyle, devletin mil
yarları köylere, ocaklara döküldü ve birçok 
masraf ihtiyar edilmek suretiyle binalar yapıl
dı. Ama hizmete gelince, bunu tatbik edecek 
doktor bulamazsınız. 

Adıyaman'ın yüzde altmışı trahomludur. Bu, 
kayıtlarda vardır ve tıpla ilgisi olanlar bunu 
bilmektedir. Adıyaman trahom mevzuunda baş
ta gelmektedir. Bir tek göz mütehassısı yoktur 
ve bundan altı ay evveline kadar da devlet tra
hom hastanesi olarak yapılan hastanede kız ens
titüsü tedrisat yapmakta idi. E memleketin me
selelerinden bu kadar habersiz ve âdeta alay 
edercesine bunlara seyirci olmak, «ben devleti 
idare ediyorum» demekle bağdaşmayacağı ka
naatindeyim. Hiç birinizin de bunları bağdaştı
racağınıza inanmıyorum. 

Gölbaşı diye bir ilçemiz vardır; biz «toprak 
reformu» diye birbirimize girmekteyiz; 45 bin 
dönümlük bir göl sahası vardır, geçenler görür
ler. Bir ayda, yüz amele çalışmak suretiyle bu 
suyu akıtabilecek durumdadır. Fakat, «Bu sene 
plana alınacak, gelecek sene alınacak, müracaat 
edilmedi, şu oldu, bu oldu» diye seneler senesi 
bu 45 bin dönümlük araziden ne vatandaş fay
dalanabiliyor, ne devletin ne de hiç kimsenin 
tek bir kuruş menfaati var. Orada öyle muattal 
durmaktadır. 

Nemrut'u, bugün turizm bakımından Avru
pa'da, Amerika'da bilmeyen yoktur, fakat biz 
buranın yirmi, otuz kilometrelik bir yolunu bir 
türlü yaptırma imkânını bulamadık. Amerika' 
dan, Avrupa'dan gelen turistlerin bu yirmi, otuz 
kilometrelik yolu katır ve merkep sırtında ka-
tettikten sonra, Adıyaman'da on beş yirmi gün, 
bir ay hasta yattıklarını özür dileyerek ifade 
edeceğim. Yani bu fecaati oraya gidip de hisset
meyen kimse yoktur. 

Sulama mevzuu; Fırat nehri, Adıyaman'in 
üç hududunu kateder. Göksu nehri, Kâhta çayı, 
Kalburcu çayı keza öyle... Fakat şehirde devlet 
eliyle sulanan bir karış yer göremezsiniz. Onu 
bırakınız, içme suyu dahi yoktur. Toprağı bir 
kanş kazdığınız zaman su çıkacak kadar bol su 
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bulunur. Şehire giderseniz, bir karış yeri sula
yacak su bulamayacağınız gibi, Devlet eliyle su
lanan bir tek dönüm arazi bulamazsınız. 

Dengeli kalkınma diyorlar. Dengeli kalkın
ma bunun neresinde? Beri tarafta garpta, şu
rada, burada fennin icaplarına uygun olarak zi
raat inkişaf etmiş, yol yapılmış, okul tamamlan
mış, her türlü imkâna sahip olunmuş, Adıyaman 
daha - arz ettiğim şekilde - yolu yok, izi yok, 
mektebi yok, bilmem medresesi yok. Buna da 
«dengeli kalkınma deniyor. Ver her gelen hükü
met de sanki bizimle alay ediyormuş gibi» Do
ğuya özel bir plan tatbik edilecektir» diyor. 
Canım, bunun özeli bu ise, Allah, özel olmaya
nından Şarkı korusun. Yani, ben bunun özelli
ğini anlayamıyorum. 

Daha birçok mevzua işaret etmiştim. Deveye 
«niçin boynun eğri?» demişler, «nerem doğru 
ki?» demiş. Ben de, söylediklerimin daha bin 
mislini söylesem azdır. 

Çok istirham edeceğim, ilgililer 1950 sene
sinden beri vilâyet olan bu vilâyeti hâlâ kaza 
gözüyle görüyorlar, burası vilâyettir. 1954'te vi
lâyet oldu. Vilâyet olarak, özel plan mı tatbik 
edecekler, başka bir usul mü tatbik edecekler, 
etsinler de, milletvekili olarak vatandaşların 
arasına gittiğimiz zaman, «bizim dertlerimizle 
ilgilenmiyorsunuz» töhmetinden bizi kurtarsın
lar. 

Saygılar sunarım, 

3. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'm, 
Yozgat ilinde yağışlar sebebiyle vukubulan can 
ve mal kaybına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın İsmet Kapısız, Yozgat 
ilinde, yağışlar sebebiyle vukubulan can ve mal 
kaybı hakkında gündem dışı söz talebiniz var. 
Buyurun. 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Dünden beri, gündem dışı olarak benden ön
ce konuşan arkadaşlardan bilhassa Cumhuriyet 
Halk Partisine mensup değerli milletvekili ar
kadaşlarım, Hükümetin, muhtelif sebeplerden 
dolayı seçim bölgelerinin maruz kaldığı durum
lara lâkaydisinden yana yakıla bahsettiler. 

En son, Sayın Melen Hükümetine bakan ver
miş bir siyasî parti mensubunun, bu derece Hü
kümetten şikâyetçi olması, insaf ölçüleriyle 
bağdaşamaz. Bendeniz aksine, her milletvekili 

arkadaşın kendi bölgelerinde Hükümete intikal 
ettirdikleri meseleler hakkında, Hükümetin, 
başta Sayın Başbakan olmak üzere, değerli ba
kan arkadaşların gereken hassasiyeti göstermiş 
olduklarını misalleriyle burada kısaca arz et
mekle, şerefli bir vazife yapmış olmanın da im
tihanını vermiş olacağım arkadaşlarım. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Hükümet adı
na mı konuşuyorsun? 

YUSUF ZİYA YILMAZ (Adıyaman) — Se
nin ne sıfatın var? Sen ne bilirsin, sen Başbakan 
mısın? (C. H. P. sıralarından gürültüler) Sen 
kendini, ne zannediyorsun? 

BAŞKAN — Sayın Kapısız, lütfen konuya 
dönün. 

İSMET KAPISIZ (Devamla) — Geçen haf
ta... (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Kapısız, bir 
dakika, bir dakika müsaade buyurun, bir da
kika. ; 

Hükümet burada. Gereken cevabı Hükümet 
verir. Siz, benden, gündem dışı, Yozgattaki ya
ğışlar sebebiyle mal ve can kaybı konusunda söz 
almış bulunuyorsunuz. Lütfen konu dahilinde 
mütalâada bulunun. 

İSMET KAPISIZ (Devamla) — Sayın Baş
kan, zatıâlinize gönderdiğim tezkerede bendeniz, 
Yozgat'ın altı kazasının, geçen hafta maruz kal
dığı sel felâketinden dolayı, başta Sayın Başba
kan olmak üzere Hükümet üyelerinden, betahsis 

' bu bölge ile alâkadar olan arkadaşlara teşekkür 
etmek üzere kısaca söz aldığımı ifade etmiştim. 

Tezkere önünüzde. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
İSMET KAPISIZ (Devamla) — Bu mak

satla ve bu çerçeve içerisinde konuşuyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İSMET KAPISIZ (Devamla) — Arkadaşla

rım, son aylarda yurdumuzun dört bucağında 
vukubulan yağışlar, Yozgat'ta da, özellikle Ak-
dağmadeni, Sorgun, Merkez kaza, Şefaatli, Yer
köy ve Boğazlıyan ilçelerinde bir hayli tahribat 
yapmış, binlerce dönüm ekili arazi sular altında 
kalmış, yüzlerce küçük ve büyük baş hayvan te
lef olmuş ve maalesef buralarda can kaybı da ol
muştur. 

Mahallî idareler, en seri vasıtalarla durumu 
Merkezî Hükümete bildirmişler, başta Sayın Baş
bakan olmak üzere sırasıyle Tarım, imar ve is-
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kân, Köy İşleri ve Ticaret bakanlarının gerek 
şahsen, gerekse teşkilâtları vasıtasıyle, Yozgat' 
ta felâkete maruz kalan hemşehrilerimizin yara
sını sarmaya, felâket anından itibaren başlamış
lardır. Gerek şahsım adına, gerekse hemşehri
lerim adına sayın bakanlarımıza teşekkürlerimi 
arzı bir vazife sayarım. 

Muhtelif kazalarımızda hasarın, hasar tespit 
heyetlerince % 80 ilâ % 100 arasında vukubul-
duğu tespit edilmiştir. Katı raporlar bakanlık
lara geldikten sonra, sayın bakanlarımızın yap
mayı vadettikleri, yapmayı tasavvur ettikleri 
hizmetlerin, katî hasar tespitinden sonra mahal
line en süratli bir şekilde gitmesini arzu etmek
teyiz. 

Köy İşleri, Bakanlığı, özellikle YSE Teşkilâtı
nın sel felâketine maruz kalmış olan köylerimiz
de harabolmuş yolların tamiri ve içme sularının 
getirtilmesi için teşkilâtını seferber etmesini, Ta
rım Bakanlığının, köylüyü kısmen zarardan kur
tarmak için vaadetmiş oldukları gübre ve tohum 
yardımını zamanında göndermesini hassaten is
tirham edeceğim. 

Hükümetin, deprem felâketine tahsis etmiş 
olduğu fondan, bu sene yurdumuzun muhtelif 
bölgelerinde selden zarar gören vatandaşlara da 
yardım edilmesini temin için bir tasarıyı Meclise 
sevketmiş olduğunu dün radyodan öğrendim, di
ğer arkadaşlarım da duymuşlardır. Bunun bir
an evvel kanunlaşması, arkadaşlarımızın, kendi 
seçim bölgelerinde yüzlerce müracaati bu fon
dan karşılamalarım temin edeceğinden, Hükü
metin bu hususta enerjik davranması lâzımgel-
mektedir. 

Ayrıca, geçmiş senelerde misalini çok gör
dük, Ticaret Bakanlığı, tabiî âfetlere maruz ka
lan bölgelere bedelsiz olarak yemeklik buğday 
vermekteydi. 100'ün üzerindeki köyde % 80 ilâ 
% 100 hasar görmüş Yozgat köylüsüne, felâket
zedesine Ticaret Bakanlığının hibe suretiyle buğ
day vermesi, yalnız benim değil, Yozgat Millet
vekili ve Senatörleri adına da bu ıstırabı, dileği 
dile getiriyorum. 

Demin de arzettiğim gibi, Hükümet, Yozgat' 
ta felâkete maruz kalan kazalarımızın ve hem
şehrilerimizin yardımlarına teknik elemanlarıy-
le koşmuştur. Yaralarını sarmakta gayretli dav
ranmıştır. Vatandaş, Devletini, Hükümetini, en 
acılı gününde yanında görmekten dolayı mem
nun kalmıştır. 

Kendilerine teşekkür eder, huzurunuzdan 
saygı ile ayrılırım. 

4. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Diya
net İşleri Başkanlığının bloke edilen 3 500 adet 
kadrosu hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ali Yılmaz, Diyanet İş
leri Başkanlığına ait bloke edilen 3 500 kadro 
hakkında gündem dışı söz talebetmişsiniz. Buyu
run. 

ALİ YILMAZ (Hatay) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Diyanet işleri Başkanlığına ait, bloke edilen 
3 500 kadro ve 1972 yılında verilmesi lâzımge-
len 2 000 kadro ile ilgili maruzatta bulunmak 
üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda sizlere de 
bir hayli müracaatlar olmaktadır sanırım. 633 
sayılı Kanunun 29 ncu maddesinin amir hükmü
ne ve 1972 yılı bütçesi müzakereleri sırasında 
Sayın Devlet Bakanının, 2 000 köy kadrosunun 
verilmiş olduğunu beyan etmesi ve tevzi husu
sunda, «bu yıl, tahsis edilen 2 000 kadronun bü
yük kısmını yine köylerimize tahsis etmeyi, bir 
kısmını da şehir ve ilçe camilerimizin ihtiyaçla
rını karşılamakta kullanmayı düşünüyoruz.» de
mesine rağmen, 2 000 kadrodan hiçbir haber 
çıkmamaktadır. Ve aynı zamanda, ölen, emek
liye ayrılan, istifa eden veya askere gidenlerin 
yerleri inhilâl etmekte ve böylece 3 500 kadro 
açık bulunmaktadır. Bunlar da bloke edilmiş
tir ve yerlerine maalesef tayin yapılamamakta
dır. öyle camiler vardır ve biliyorum ki, 1971 
yılında imamı emekliye ayrılmış, müezzini başka 
bir yere nakledilmiş olması hasebiyle ne imamı 
var, ne de müezzini... Tayin yapılacak kadro 
bloke edilmiş. Peki ne zaman serbest bırakıla
cak ve ne zaman bu camilere tayinler yapıla
cak? 2 000 kadro derken, 3 500 kadronun el
den gidişi de, ister istemez insanın hatırına şu 
fıkrayı getiriyor; şöyle ki, adamın birine islâ-
mın Şartını sormuşlar, adam «on» diye cevap 
vermiş. Yanındakiler, «Kardeşim, beş desene» 
diye uyarıda bulununca, adamcağız gülmüş, 
«Ne diyorsunuz, ben on diyorum razı olmuyor
sun da, beşe mi razı oluyorsun?» demiş. 

Sizler de, bütçeye konup da karşılığı bir tür
lü bulunamayan 2 000 kadroyu isterken, cami
lere verilmiş, tahsis edilmiş 3 500 kadronun ve-
rjlmeyişini nasıl karşılarsınız bilmem. 
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Sayın milletvekilleri, bu konuyu ilgililerden 
sorduğumuzda, «Tasarruf yapılıyor.» derler. Al
lah aşkına sorarım sizlere, tasarruf yapılacak 
başka bir yer kalmadı da, yalnız Diyanet İşleri 
Başkanlığı mı kaldı? Maneviyattan yoksun, ah
lâk ve faziletten mahrum kişilerin halini şu or
tamda görüyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Türk
lüğünü, dinini, imanını, hülâsa her şeyini inkâr 
eden ve «Ben Türkiye diye bir şey tanımıyorum. 
Biz Müslüman ve Türk değiliz.» diyecek kadar 
alçalan alçakların, satılmış kimselerin türediği 
bir ortamda, millî ve dinî değerlere her zaman
kinden daha çok kıymet vermemiz gerekmez mi? 

Zira, millî ve manevî değerlerden yoksun olan 
fertler, bütün milletin başına belâ olacaktır ve 
olmaktadır ve öyle bir cemiyetin de payidar ol
masına imkân yoktur. 

Büyük Şair Mehmet Akif merhumun dediği 
gibi; 

«Bu hissizlikle cemiyet yaşar derlerse pek 
yanlış, 
Bir millet göster, ölmüş maneviyatı ile sağ 
kalmış.» 

Muhterem arkadaşlarım, sorarını Sayın Hü
kümetten, bir seneden fazla imamsız ve müezzin-
siz kalan bu camiler hâlâ böyle kalacak mı? Büt
çe ile tahsis edilen 2 000 köy kadrosu ne zaman 
verilecek? Verilecek mi, verilmeyecek mi? 

Sayın milletvekilleri, bir, iki cümle ile du
rumları içler acısı olan, yarınından emin olama
yan ve birçok sosyal haklardan mahrum olan 
12 000 vekil imamların durumlarını da Yüce He
yetinize kısaca arz etmek isterim. 

78 arkadaşımla birlikte bunların, bir defaya 
mahsus olmak üzere asil olarak tayinleri husu
sunda bir teklifte bulunmuştuk. Bu konu, Ko
misyonda görüşülürken Sayın Bakan, kendileri
nin yalnız bu konuda değil, Diyanet işleri Baş
kanlığınca 633 sayılı Kanunun bazı noksanlıkla
rını giderici daha geniş bir teklif hazırlayacağı
nı, binaenaleyh mehil verilmesini talebetmişler 
idi. Bunun üzerine, haklı olarak mehil verilmişti. 
Fakat bugüne kadar maalesef hâlâ bir teklif ge
tirilmemiştir. 

Bu itibarla, sayın ilgililerden istirham ediyo
rum, şu teklif biran önce gelsin ve 12 000 vekil 
imam da huzura kavuşmuş olsun. 

Muhterem arkadaşlarım, bloke edilen 3 500 
kadro ve 1972 yılında verilmesi lâzımgelen 2 000 
köy kadrosu, 12 000 vekil imamların durumla- ,. 

n hakkında sayın ilgili Bakandan müspet cevap 
ümidetmekte olduğumu arzederken, bu cevabı 
yalnız ben değil, bütün Müslüman Türk Milleti
nin beklediğini ifade eder, Yüce Heyetinize say
gılar sunarım. (A. P. ve M. Gr. P. sıralarından al
kışlar.) 

o. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin tatbik ettiği barem 
ve alım fiyattan ile Yozgat ilinde vukua gelen 
sel ve dolu afeti hakkında gündem dı§ı demeci 
ve Tarım Bakanı Uy as Karaöz'ün, cevabı. 

BAŞKAN — Toprak Mahsulleri Ofisinin alım 
ve mahsûl fiyatları hakkında ve ayrıca Yozgat' 
taki sel ve dolu afeti üzerinde Sayın Celâl Sun
gur, gündemdışı buyurun. 

CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Sayın Başka
nım, çok değerli arkadaşlarım; ben, 10 gündür 
köylerde bulunduğum memleketimden bu sabah 
gelmiş bulunuyorum. Bir değerli arkadaşımın 
söylediğinin tersine, Hükümetin köylünün ya
nında değil, köylümün çok uzağında olduğunu 
beyan etmek için huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. 

Aziz arkadaşlarım, 4 Temmuz 1972 tarihin
de Yozgat'ın Yerköy, Merkez kazası, Şefaatli, 
Akdağmadeni kazalarında vukubulan dolu afe
ti, sel afeti nedeniyle çok büyük hasarlar olmuş, 
can kaybı da bunun yanı sıra cereyan etmiştir. 
50 küsur köyümüz doludan hasar görmüştür. Bu 
köylerin içerisinde Yozgat'ın Yerköy kazasına 
bağh Aşağı İhsangazili, Yukarı İhsangazili, Dere-
bağ, Salihli, Terzili, Karlı, Kuruk, Çayköy, Ka-
yadibi bucağı, Zingir köyü, Musabeyli bucağı ve 
Sağlık köyleri tamamen doludan mahsullerini 
kaybetmişlerdir. Köylü, 1 yıl emek verip bek
lediği mahsulünü iki eli böğründe mahvolmuş 
vaziyette seyretmekte ve vatandaş bize şunu sor
maktadır; «İllâ, Hükümetin ilgili bakanlarının 
gitmesi için, bu tabiî afetlerin istanbul, izmir, 
Bodrum, Marmaris gibi yerlere, Sakarya gibi 
yerlere yakın mı olması gerekiyor? Ortaanado-
lu'ya gelmeye kimsenin gönlü çekmiyor mu?» 
Durum budur, arkadaşlarım. 

Terzili köyünde bir babanın evlâdını, 15 ya
şındaki kız çocuğunu sel sürüyerek olıp götür
müş, öldürmüştür. Bunların hiç birisinden Hü
kümet ne malumattar olmakta, ne de elini uzat
maktadır. 
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Elde mer'î kanunlar var, 5254 sayılı Kanun, < 
evet. Hasar yüzde 33 'ü geçerse borcu tecil edile- I 
çekmiş, kredi borcu ertelenecekmiş, vergi borç
ları ertelenecekmiş, tohumluk tekrar verilecek- | 
miş! Bunlar normal işleyen şeyler. Ama adamın | 
bugünden yarına yiyeceği yok, her şeyi bitti, hiç 
bir şeyi kalmadı. Yardım gelecek, ne zaman? 
Göle su gelinceye kadar, kurbağanın gözü pat
lar. Onun için lütfetsin, her halde eskiden sevabı
na zannediyorduk, şimdi rey vermekle günahına 
katıldığımız Hükümet biraz da o taraflara doğ
ru uzansın, gelsin ve görsün, halk ne çekiyor. 
Biçeceği mahsulü adamın elinden gitmiş, yarma 
yiyecek ekmeği kalmamıştır. Bu yetmiyormuş 
gibi, birçok tarlaları su basmış, sel basmıştır, 
burada da köylüye el uzatan olmamıştır. 

Aziz arkadaşlarım, bunun neticesi olarak Sa
yın. Başkanımın da belirttikleri gibi, geçen sene 
5 lira olan bir parça bugün 10 liraya, 15 ilraya 
çıkmıştır. Çarşıdan alacağı her şeyi köylü çok 
daha fazla fiyatla almak mecburiyetindedir. Şi
şirildiği gibi değildir, Ortaanadoluda mahsul 
kıttır. 

Bir de buğday fiyatlarını burda pekçok de
ğerli arkadaşlarım anlatmaya uğraştılar, fakat 
Sayın Ticaret Bakanına bir türlü bunu kabul et-
tiremediler. Bu fiyatla köylü borcun altından 
kalkamaz. 

Arkadaşlarım, daha acısını söyleyeyim, sene : 
1972, biz 1938 -1945 Harbi esnasında kurtlanan, 
çürüyen buğdaylardan bahsederiz, onu biliyo
ruz. Ama biliyor musunuz ki, 1971 - 1972 yılın
da Toprak Mahsulleri Ofisinin almış oldukları 
buğdayların hepsi, size birkaç misal vereyim, 
Çerikli, Sekili, Yerköyden açığa aldıkları tama
men bitlenmiştir. Bu mahsuller harabolmuştur. 
Unutmamak lâzımdır ki, 1971 - 1972 senesinde 
harabedilen bu millî servetin de hesabı bir gün 
sorulacakta*. 

Arkadaşlarım, ofisler mal mubayaa edeme
mekte, köylüye her sene tatbik edilen baremin 
dışında bu yıl daha müşkül pesent bir barem tat
bik edilmekte, mal alınamamakta, malını Ofise 
satamayan köylü, «103 kuruş» diye ilân edilen 
mahsulünü tüccara 85 - 90 kuruşa vermek zorun
luluğunda kalmaktadır. 

Bunun yanında bir başka misal vereyim : 
Ankara Toprak Mahsulleri Ofisine bağlı Sekili 
ambarı tarafından tarlanın dekarı 300 lira etme

diği halde, dekarı 400 liradan 1 yıllığına kira
lanmıştır. Aziz arkadaşlarım, bir «hani yağma» 
ki, kapanın elinde kalıyor. Bir memleket ki, ha-
raboluyor. 

Karşısında Kırşehir vilâyeti var. Oranın da 
Melemker, ödemiş, Avanoğlu ve saire gibi Çi-
çekdağ köyleri doludan aynı tarzda harabolmuş
tur. Oraya da gelen yok. 

Arkadaşlarım, biz milletvekillerinin, Hüküme
ti müdafaaya mecburiyetimiz yok. Hükümet, gel
sin kendisini burada müdafaa etsin. 

BAŞKAN — Konuya dönün, lütfen efendim. 
CELÂL SUNGUR (Devamla) — Onun için, 

ben, Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; Sa
yın Yusuf Ziya arkadaşımın söylediği gibi, bu
raya bir ağlama duvarı olarak değil, Hükümeti 
vazifeye davet etmek için çıkmış bulunuyorum. 

Gelsinler Yozgat'a zavallı hale gelmiş olan 
50 küsur köyün yardımını bugün versinler. Ya
rına yiyecek ekmeği olmayana ekmeklik yardımı 
yapacaksa yarın yapılması lâzım. 3 ay sonra ya
pılacak yardımın onu açlıktan kurtaracak hali 
kalmaz. 

Zamanınızı işgal ettim, saygılar sunarım. (O. 
H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Aynı konuda Sayın Bakan, bu
yurun. 

TARIM BAKANI 1LYAS KARAÖZ (Cumhu
riyet Senatosu Muğla Üyesi) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 1972 yılı Haziran ayı içe
risinde memleketimize, memleketimizin muhtelif 
bölgelerine düşen yağış nispetleri ve uğranılan 
hasar hakkında kısaca Yüce Meclisi bilgi arzet-
mek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 1972 Haziran ayı ya
ğışlarının genel durumu şu şekildedir; Marma
ra Bölgesi; Edirne, Lüleburgaz, Çanakkale ve 
Kırklareli çevreleri hariç tutulursa, diğer bütün 
merkezlerde kayıt edilen yağışlar normallerin
den fazladır. 

Keza, iznik, Bozüyük, Kocaeli, Sakarya ve 
Bilecik çevrelerindeki yağışlar normallerinin yer 
yer üç katından da fazla olmuştur. Meselâ nor
mal Haziran yağışının 59 kilogram olduğu Sa
karya merkezinde, Haziran ayı içinde metreka
reye 353 kilogram yağış düşmüştür. 

Karadeniz Bölgesi; İnebolu, Kastamonu, Si
nop, Rize, Hopa, Trabzon yöreleri hariç tutulur
sa, diğer bütün merkezlerde kayıt edilen yağış
lar normallerinden yine fazla bulunmaktadır, 
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Ege Bölgesi: Genel olarak normallerin üze
rinde yağışların vukübulduğu bu bölgede sa
dece Simav, Manisa, Dikili, Akhisar ve İzmir 
çevrelerinde normallerin altında yağışlar ölçül
müştür, 

tç - Anadolu Bölgemiz: Karaman ve çevre
leri hariç tutulursa bölgenin bütün merkezlerin
deki yağışlar normallerinden fazladır. Kayıt 
edilen yağışlar normallerine göre metrekarede 
şu şekildedir: Eskişehir'de 37'ye karşı 72, An
kara'da 32'ye karşı 83, Konya'da 25'e karşı 60, 
Niğde'de 28'e karşı 52, Yozgat'ta 42'ye karşı 
60, Kayseride 38,e karşı 83, Sivas'ta 34'e kar
şı 66, Polatlı'da 29'a karşı 97, Ilgın'da 41'e 
karşı 87, Çankırı'da 45'e karşı 51, Çubuk'ta 
36'ya karşı 66, Kırşehir'de 31'e karşı 82, Kan
gal'da 39'a karşı 132, Kırpınar'da 17'e karşı 
50, Karaman'da ise 22'ye karşı 17 kilogramdır, 
metrekareye. 

Akdeniz Bölgesi: Feke merkezi hariç tutu
lursa bölgede vukubulan yağışlar normallerin
den fazladır. 

Güney - Doğu Bölgesi: Haziran ayı bölge 
yağış ortalamasının 6 kilogram olduğu bu böl
gede kayıt edilen yağışlar normallerinden faz
ladır. 

Doğu - Anadolu Bölgesi: Ardahan ve çev
releri normalin altnıda yağış alışı hariç tutulur
sa, bölgenin bütün merkezlerinde vukubulan ya
ğışlar normallerinden fazladır. 

Kaydedilen yağışlar metrekareye : 
Malatya'da 46 
Elâzığ'da 52 
Erzincan'da 50 
Erzurum'da 113 
Kars'ta 91 
Van'da 49 
Muş'ta 58 
Bitlis'te 43 
Bingöl'de 92 
Hakkâri'de 30 kilogramdır. 
Değerli arkadaşlarım; bunu okumaktaki, bu 

bilgiyi vermekteki maksat, gayem şu: Bu sene 
normalin üzerinde bir yağış olmuştur. Bu ya
ğışlar bazı bölgelerimizde hasara ve tahribata 
sebebiyet vermiş bulunmaktadır. 

Değerli Doktor Celâl Sungur arkadaşım çok 
heyecanlı bir konuşma yaptılar; «Vatandaşın 
her şeyi gitti» dediler. Her şeyi gitmedi vatan
daşın. Ziraat sahasındaki, maalesef üzülerek 

söylüyorum, oniki ay müddetle emek çekerek 
meydana getirmiş bulunduğu, bütün ümidini 
bağlamış olduğu mahsûlü gitmiştir. Hükümet 
olarak, Tarım Bakanlığı olarak bunu takibet-
mekteyiz. Bendeniz, en az Sayın Sungur arka
daşım kadar bu mevzu ile ilgilendim. Yağışın 
hasar yaptığını öğrenir öğrenmez ilin valisini 
aradım bulamadım, Vali Muavini ile konuştum; 
derhal kendisine talimat verdim. Araziye giri
lebilecek bir durum varsa Teknik Ziraat Mü
dürlüğünün başkanlığında tertibedilecek ekip
lerin, süratle araziye girmek suretiyle, vatan
daşın malının hasar tespitini yapmalarını iste
dim. Ve bu hasar tespitleri yapılmaktadır arka
daşlarım. Köylüyü, çiftçiyi yalnız bırakacak de
ğiliz. Hangi hükümet gelirse gelsin, vatandaşın 
ıstırabına çare bulmak mecburiyetindedir. 

Dün Cumhuriyet Senatosunda da ifade et
tim; elimizde bazı kanunlar var, kifayetsizdir. 
Tekel fonlarından istifade eden âfete uğramış 
bölgelerimizin, elimizde mevcut 1571 sayılı Ka
nunda gerekli değişikliği yapmak suretiyle 
köylümüzün, hasara uğrayan çiftçimizin yara
sını sarmaya çalışmaktayız. Kısa zamanda bu 
kanun Yüce Meclislerimize takdim edilecektir. 

Diğer taraftan, bilindiği gibi, normal bir şey 
vardır; bu da çiftçinin bankaya olan borçları
nın, tarım kredi kooperatiflerine olan borçları
nın tecili, vergilerinin tecili mevzuubahistir. An
cak, en önemli bir husus, köylünün çalışma gü
cünün, kayba uğramış, hasara uğramış olan çift
çinin tekrar aynı güçle, eski gücüyle tarlasında 
işleyebilmesi için krediye ihtiyacı vardır; elbet
te bunlar da sağlanacaktır. Çiftçiyi yalnız bı
rakmak, köylüyü yalnız bırakmak gibi sureti 
katiyede bir şey yoktur. Esasında, Yozgat'tan 
gelen bir heyet, muhtelif köylerinden gelmiş 
olan muhtarlar grubu, bana müracaat ettiler, 
ben kendileriyle ilgilendim, gerekli şeyleri ken
dilerine anlattım ve köylerine gitmiş bulunmak
tadırlar. 

Tarım Bakanı olarak, Hükümet olarak bu 
mevzu ile ilgilenilmiyor gibi, arkadaşlarımın 
hatırına hiç bir şeyin gelmemesini rica edece
ğim. Mümkün mertebe fırsat bulursam elbette 
ki, oralara gideriz. Bölgemizin herhangi bir ye
rine bir tercih vermemiz de akıldan geçmeyecek 
bir durumdur. 

Saygılar sunarım, hürmetlerimle. (Alkışlar) 
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6. — Kayseri Millet vekili Mehmet Türkmen
oğlu'nun, sel baskınları hakkında gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Türkmenoğlu, sel-ve su 
baskınları konusunda, buyurunuz efendim. 

MEHMET TÜRKMENOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; bu senenin 
son aylarının son günlerinde radyo, televizyon 
ve basından yurdumuzun muhtelif bölgelerinde 
sel, seylap ve su baskınlarının vukuunu müşa
hede etmekteyiz. 

Hemen her gün Yüce Meclisimizde afete uğ
rayan bölgelerin temsilcileri sayın parlamanter-
lerimiz tarafından, afetin oluş tarzı ve tevlit et
tiği zararlar dile getirilmekte, Yüce Meclise bil
gi verilmekte ve Hükümet yardıma davet edil
mektedir. Müteakip günlerde de Hükümet yap
tığı yardımları ve İttihaz ettiği tedbirleri anlat
maktadır. 

Aziz arkadaşlarım, 

Evet, benim konuşma mevzuum sel, seylap 
ve su baskını üzerinedir; fakat bendeniz konu
yu başka bir açıdan, esas yönden dile getirmeye 
uğraşacağım. 

Tedbirlerin alınmadığını, yardımların yapıl
madığını ve yaraların sarılmadığını iddia etme
yeceğim; ama meselenin iyi anlaşılmadığını, teş
hisin doğru konmadığını, yardım ve tedbirlerin 
değişik yönlero ve yerlere aktarıldığını ifadeye 
çalışacağım. 

Bol ve süratli yağmur yağması bir tabiat ola
yıdır. Bu yağışları önlemek, davet etmek veya 
durdurmak bugünkü ilmin ve tekniğin yetkisi 
dışındadır. Ancak, bol yağışların neticesi ve he
diyesi olan hayat kaynağı suların, türlü tedbir
lerle düzene konması, onun yurda feyiz ve be
reket kaynağı şekline dönüştürülmesi bugünkü 
tekniğin yetkisi dahilindedir. Bu yetkiyi kulla
namadığımız, yahut entelektüellerimizi bu hu
susa ikna edemediğimiz içindir ki, yurdumuz 
sık sık su baskınlarına ve sel felaketlerine ma
ruz kalmaktadır. Bunun sonucu olarak da maa
lesef mal ve can kaybına uğramaktayız. 

Bu yıl yine yurdumuzun muhtelif yerlerin
deki su baskınları millî bir felâket halini almış
tır. Meydana gelen can, mal, mülk ve işgücü 
kaybına milletçe üzülmekteyiz. Bu yılın zarar 
ve ziyanları katı olarak tespit edilmediği için 

bunları rakam olarak ifade edemiyorum. Fakat, 
1955 - 1969 yılları arası 15 yıllık sel felâketimi
zin bilançosu şöyledir : 

14 605 405 dekar taşkın sahası. 
973 694 dekar yıllık ortalama taşkın 

sahası. 
1 113 592 900 Türk lirası taşkın zararı. 

74 239 524 Türk lirası yıllık ortalama 
taşkın zararı. 

495 kişilik, maalesef, can kaybı. 

Yine, 1955 - 1964 on yıllık bir bilançoya gö
re de : 

435 adet kişi kaybı 
12 535 bina kaybı 

176 değirmen 
15 fabrika 
6 tuğla harmanı 

295 köprü 
128 menfez 

12 çeşme 
86 kuyu tahribi 

205 000 büyükbaş hayvan 
905 000 küçükbaş hayvan 

4 848 baş kümes hayvanı ve 
594 adet muhtelif hayvan ölmüş

tür. 
Aziz arkadaşlarım; zarar bilançolarıyle hu

zur bozucu sözleri çoğaltmayacağım. Buradan 
konuyu bir yere getirmek istiyorum. Bu taşkın
ların, bu baskınların, bu felâketlerin sebebini 
if ad« etmek istiyorum. 

Sel felâketlerinin başta gelen sebebi, orman
ların tahribidir, meraların tahribidir, düzenli 
bir araziyi isteyememenin ve kullanamamanın 
bir neticesidir. Bilhassa insafsızca orman tahri
bi ve tabiatın bozulması nedeni olarak bu sel 
felâketleri meydana gelmektedir. Yurtta orman 
azalması, sel ve seylap felâketlerinden ileri gel
mektedir. Sel ve su baskınlarının nedenlerini 
kaygısızca ve saygısızca orman tahrip etmede 
aramamız gerektiğini Yüce Meclisin dikkatleri
ne arz etmek istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım, bu hususun kısaca eleş
tirisinde : 

Orman ile su arasında tabiat tarafından ku
rulmuş ahenkli bir münasebet vardır. Memleke
timizde orman ve su münasebeti, esasen memle
ketin iklimi, jeolojik ve morfolojik yapısının 
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özellikleri dolayısıyle gayet nazik bir durum 
arz etmektedir. 

Gerek orman ve gerekse su davası, hem ayrı 
ayrı memleketin ekonomik ve sosyal ve kültürel 
manadaki hayat faktörleriyle, hem de kendi 
aralarında çok sıkı ilgisi bulunan iki mühim me
seledir. Ormana hayat veren sudur; suya da 
düzen veren ve ona değer kazandıran ormandır. 
Türlü şekillerle tahrip edilmek suretiyle orman 
ortadan kaldırılırsa oradaki su varlığı ya aza
lır, yahutta çoğalır. Azalması kıtlığa, çoğalması 
da sel ve seylaba dönüşür. Ormanda bir gram 
ağacın meydana gelmesi için 398 gram suya ih
tiyaç vardır. Ormanlık alanda bir metreküp yo
sun 280 litre su yutmaktadır. 

Gökten düşen yağmur damlalarının ilk mi
haniki hızını orman, yaprak ve dallarıyle kese
rek bir miktar yağmuru tutar. Yerde ölü ve di
ri örtü de akışı durdurur, sünger gibi masseder 
böylece toprak üstünde kalmasını temin ederek 
akış ve erozyonu önler; diğer taraftan da taba
na suyun sızmasına zemin hazırlar. 

Ormansız bir sahaya düşen yağmursa, her
hangi bir engelle karşılaşmadan yamaçlardan 
kayarak süratle akar, beraberinde toprak zer
relerini de taşıyarak sel ve toprak erozyonunun 
teşekkülüne sebep olur. 

Aziz arkadaşlarım; 
Gündem dışı bir konuşma çerçevesi İçinde 

olduğum için eleştirilerimi derinleştiremiyorum. 
Evet, erozyonun da ne olduğunu kısaca belirli-
yelim. 

Toprağın, su ve rüzgâr etkenleriyle aşınıp 
taşınmasıdır. Memleketimiz, coğrafî yeri ve ya
pısı itibariyle dünyanın erozyon kuşağı içerisin
dedir. Meyilin % 8'den fazla olduğu topraklar
da mutlak surette erozyona karşı bir tedbir al
mak zorunluğu vardır. Oysa, memleketimiz top
raklarının % 70'nin meyil! % 8'den fazladır. 

Erozyon sonucu kaybettiğimiz ve denize dö
külen topraklarımızın miktarı yılda 50 ilâ 500 
milyon tondur. Halen tarım yapılan 24 978 000 
hektar alanın 4 milyon hektarında orta, 8 mil
yon hektarında şiddetli erozyon hüküm sürmek
tedir. 

Buraya kadar yapılan açıklamalardan anla
şılacaktır ki, yurdumuzu koruma ve milletimizi 
kalkındırma bakımından tehdit eden iki büyük 
tehlike; orman tahribi, erozyon ve bunların ne
ticesi seller ve taşkınlardır. 

Hükümetimiz, afete uğrayanlara yardım eli
ni uzatıyor; fakat zararı tevlit eden sebebi or
tadan kaldıramıyor. Selden zarar gören 'ile seli 
meydana getirenler aynı insanlar değillerdir. 
Selin meydana gelmesine âmil, bazı köylülerin 
ormanı, merayı ve tabiatı bilmeyerek tahrip et
meleridir. Bunun neticesi de ovadaki köy ve 
kentler de zarara duçar olmaktadır. 

Kanatım odur ki; evet, felâketzedeye yar
dım doğrudur, fakat tedbir, bunlara yardım et
mekle, ev bark sahibi yapmakla bitmez ve orta
dan da kalkmaz, öbür seferinde tekrar seller 
onu tahrip edecektir. 

Aziz arkadaşlarım; Devlet olarak, millet ola
rak ve Hükümet olarak davayı idrak etmemiz 
gerekiyor. 

Şimdi, bu eleştirilerimden sonra sözlerimi 
toparlarken önerilerimi de arz etmiş oluyorum. 

Bağlık ve ormanlık bölgelerde erozyonun, 
sel ve taşkınların önlenmesi için milletçe orman
larımızın korunmasına azamî dikkat ve ihtima
mı göstermeliyiz. 

Tarımsal faaliyetlerde toprak erozyonunu 
önleyici tedbirler mutlak alınmalıdır. 

Hayvan otlatmacılığı da düzenli ve nizamlı 
bir şekle getirilmelidir. 

Dağ ve orman köylerinin sosyo - ekonomik 
ve kültürel yönden kalkındırılması hususu millî 
bir dava olarak planlanıp öne alınmalıdır. 

Bu tedbirler ittihaz edilmedikçe; ne selleri 
durdurabilir, tıe de mal, can kaybını önleyebili
riz. 

Yapılan yardımları yönsüz buluyorum. Felâ
kete uğrayana yardım neticeyi halletmez. Felâ
ketin nedenini ortadan kaldırmadıkça bu kabil 
tedbirler palyatif olmaktan ileri gitmez. Seli 
durduramazsanız, toprak erozyonunu önleye
mezsiniz. Sellerden zarar görenlere yardım için 
getirilecek kanunlar, toprak reformları ve onun 
tedbirleri, bunların hepsi de boş çaba, emek, 
para ve işgücü sarfı olur. 

Bir ölçü içerisinde sellerin sebeplerini izah 
etmiş bulunuyorum. Toprak erozyonunu durdu
ramaz isek, en güzel toprak reform kanunlannı 
getirmişiz neyi ifade eder, hangi toprakların re
formu olur bu? 

Kâğıt üzerinde oyalanmaktan, kulağımızı 
ters göstermekten, olaylara şaşı bakmaktan vaz
geçmeliyiz, 
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Yüce Meclise saygılar sunarım. 

7. — - Ankara Milletvekili Suna TuraVın, öğ
retmenlerin kadro ve intibaklarına dair gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Suna Tural, öğretmenle
rin kadro ve intibakları konusunda, buyurunuz 
efendim. 

•SUNA TURAL (Ankara) — Sayın Başkan 
ve değerli milletvekilleri; önünüze sereceğim 
dram, eğitim ve öğretim müesseselerine müste-
hak görülmeyecek, daha kesin bir ifade ile uy-
lanamayacak bir manzara gösterecektir. 

Memleketimizde öğretmen sorunu, içinde 
yaşadığımız, geliştiğimiz, yetiştiğimiz bir mües
sesedir. Ona daima, bizi üzen, bağrımızı kana
tan, bizi ıstıraba götüren hazin bir duruma ge
tirilmek üzere muamele edilmiştir. 

öğretmenlerin, çeşitli zamanlarda değişik 
davranışlarla hak ve hukuklarına saygı göste
rilmemiş, vazifeleri karşılığı bile tam ve eşido-
larak kendilerine ödenmemiştir. Buna gücenen 
öğretmen, memleketini bütün ideallerine, vatan 
hasretine rağmen terketmis, kendisine yabancı 
dünyalarda yaşamak imkânı aramak yollarına 
gitmiştir. 

Öğretmen halkın her zaman yanında, halkı 
aydınlatmaya, onu ruhen, fikren, ahlaken yük
seltmeye çalışmakta, varsa sanat kabiliyetine 
varıncaya kadar bütün kabiliyet ve istidadını 
ortaya çıkarmaya, onu kendisine, ailesine ve 
milletine karşı güçlü kılmaya giden bir çabanın 
içindedir. 

öğretmeni bir kıyıma tabi tutmak, mevsim 
ve ders yılı gözetmeden şuraya buraya sürmek, 
hizmetten almak, ailevî durum ve şartlarını dü
şünmeden acaip tayinlerle maddî ve manevî du
rumunu sarsmak, dış memleketlere göçe zorla
mak ve nihayet boynuna yular takmak ve öl
dürmek, cemiyetimize yaşama güvenini ve öz
gürlüğünü kaybettirir. İlme sevgi ve saygıyı öl
dürür. 

Millî Eğitim Bakanlığı öğretmenini korumak 
mecburiyetindedir. Öğretmene saygı duymak, 
onu gelecek nesillerin sanatkârı saymak, ölüm
süz Atatürk gibi, «Muallimler, yeni nesil sizin 
eseriniz olacaktır» vecizesini esas almak, 1870 
Alman - Fransız Harbinin muhteşem Bismark'ı 
gibi, «Bu zaferi Almanya'ya ilkokul Öğretmeni 
kazandırmıştır» vecizesini nesillere miras bıra

kacak ideal bir zihniyetin sahibi olmak lâzım
dır. 

Muhterem milletvekilleri, bu dar zamanda 
sizlere 4 .6 . 1971 tarih ve 13855 numaralı Res
mî Gazetedeki 3510/1 sayılı Kararın 2 nci mad
desinden, 

29 Kasım 1970 tarih ve 13682 ve 7/1631 sa
yılı kararlardan, 

Maliye Bakanlığının 26 . 11 . 1970 tarih ve 
117001/71 -19017 numaralı kararlarından, 

1 Mart 1972 tarih ve 14115 sayılı Resmî Ga
zetede 1972 Bütçe Kanununun 15 nci maddesin
den, 

Maliye Bakanlığı Bütçe Malî Kontrol Genel 
Müdürlüğü Barem Şubesinin 26 . 8 . 1971 ta
rih ve 115500/7170-22907 numara ile kadro 
tahsisi hakkında okullar saymanlığına verdiği 
cevaptan ve nihayet, 

Sayıştay Genel Kurulunun 4 . 6 . 1971 tarih 
ve 13855 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 
4 . 5 . 1971 tarih ve esas 1971/9 karar ve 
3510/1 sayılı kararlarından uzun uzun bahsede
cek değilim. Bunların tetkiki insana hayret ve
recek bir mahiyettedir. 

Aynı zamanda da Yetki kanunları bunların 
belki de, hepsine olmasa bile, bir kısmını hallet
mek için getirilmiştir. Bu itibarla, Devlet kad
rosunu olan öğretmene aldığı kadro üzerinden 
maaşı ödenmelidir. 

Bir devlet, öğretmenini nasıl maaşsız ve üc
retsiz çalışır ve ondan iıe suretle bir vazife, 
bir alâka, bilhassa kendisine saygı bekleyebi
lir?. 

Muhterem milletvekilleri, öğretmenlerin in
tibaklarının yapılmadığı, kadrolarının verilme
diği, verilse dahi o kadronun maaşını alamadı
ğı, nakillerinin gerçek ve hayat "standardına 
uygun olarak yapılmadığı, ders ücretlerinin ve 
ek ders ücretlerinin verilmediği, okullar say-
manlıklarınca haklarını zedeleyen muamelelere 
maruz kaldıkları, yerli yersiz tahkikatlarla iti
barlarının zedelendiği, meslek sevgisinden 
uzaklaşmak için her türlü ilgisizliğe maruz kal
dıkları, halkın kendilerini aydınlatmakla görev
li öğretmenlere karşı tutumunun hiç de iç açıcı 
olmadığı, halkın tahrik edilerek öğretmenlere 
ne türlü karşı geldiği, köyün kalkındırılmasın
da öğretmen, muhtar ve din görevlilerinin bir
birlerine zıt kutuplara itilmeleri hepinizin yük
sek malumudur. Bu nedenledir ki, ev, aile ve 

545 — 



M. Meclisi B : 125 12 . 7 . 1972 O : 1 

mesleğini terkederek onbinlerce öğretmenin 
Almanya'ya gitmek için sıraya girmesi millî his
lerimizi, millî gurur ve vekârımızı zedeleyen bir 
manzara, bir tablo arz etmektedir. 

Millî Eğitim Bakanlığının bu konu üzerinde 
ciddiyetle durması, öğretmenleri mesleğe bağ
layıcı tedbirleri biran önce alması gerektir, 
şarttır. 

Millî Eğitim bu konuya gerekli değeri ver
mediği takdirde, millî eğitim ve öğretim mües
seseleri çok kısa bir zaman içinde öğretmensiz 
kalacak ve esasen öğretmen sıkıntısı çeken şe
hir, kasaba ve köy okullarımız tamamen kapan
mış olacaktır. 

17 bin öğretmen açığı olan millî eğitim ca
miamızın öğretmene gösterdiği ilgisizlik ve onun 
problemlerine eğilmemezlik, bu sayıyı astronomik 
rakamlara çıkaracak ve geleceğin nesillerini başı 
boş bir düzende eğitimsiz ve öğretmensiz bıra
karak, memleket ve milletin geleceğinde büyük 
tehlikeler meydana gelmesine sebebolacaktır. 

Çocuklar ve yeni nesiller bir çığ gibi büyü
mektedir. Durum bu şekilde devam ettiği süre
ce öğretmen okullarına devam eden öğrencilerin 
öğretmen olma arzu ve hevesleri de kırılacak, 
onlar da kendilerine başka sahalarda iş arama 
yoluna gideceklerdir. 

Millî Eğitim Bakanlığının, irfan ordusu te
lâkki edilen öğretmenlerini, geri kalmış ülke
mizde eğitim ve öğretimde olduğu kadar, sosyal 
yaşantılarımızın gelişmesinde oynadıkları rol
leri ve gösterdikleri yararlı faaliyetleri değer
lendirmek, elde tutmak mecburiyetindeyiz ve 
böyle olmaya da mutlaka ihtiyacımız vardır. 
Bunun için Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmenle
rin bugüne kadar büyük zorluklar içinde devam 
ettikleri görevlerine bağlayıcı bazı imkânları öğ
retmenlere vermelidir. Birçokları yolsuz ve im
kânsız köylerde görev yapan ilkokul öğretmen
lerine de kadro imkânları verilmeli ve intibak-
lardaki hataların giderilmesine mutlaka çalışıl
malıdır. 

Yaz maaşları ve ücretleri verilmeli, imtihan 
ayları da ayrı bir itibara tabi tutulmalıdır. 

Ayrıca, köy öğretmenlerinin sosyal imkân
larının verilmesi, çocukların okutulması, kendi
lerinin tedavisinin yapılması, sosyal konut me
selelerinin süratle halledilmesi, memleketimiz 
menf aatleriyle yakından ilgili meseleler olduğu 
muhakkaktır. 

Öğrencilerinin gözlerinde ve gönüllerinde en 
büyük mürebbiye olarak yaşayan öğretmenlerin 
Almanya'da işçilik için sıraya girmelerine mü
saade ederek yarının gençleri olan çocuklarımı
zın içlerinde besledikleri umutları kırmayalım. 
Bunlara bu türlü imkânsızlıklarla müsaade et
meyelim, imkânlar yaratalım. 

Bunların yanında gözlerini kaybetmiş onbin
lerce insana emek veren ve bunların iç âlemle
rinde bir ışık olan öğretmenleri de düşünmek 
mecburiyetindeyiz. Bu vesileyle hemen arz ede
yim ki, onbinlerce gözden mahrum ve yoksun 
insan dilenmeden çalışmak ve emeğinin karşılı
ğım alarak yaşamak istiyor. Devlet bu insanlara 
yardım elini uzatmalı, özellikle iş yerlerinde 
tercihan onlara iş verilmeli, sosyal yardım hiz
metlerinden istifade ettirilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Tural, fazla vakit tahsis 
etmemiz mümkün değil. Toparlayın lütfen. 

SUNA TURAL (Devamla) — Çok az kaldı 
Sayın Başkan. 

Tedavileri yaptırılmalı, Devlet vasıtalarından 
imkân ölçüsünde istifade ettirilmeli, bilhassa 
eğitim ve öğretim sahalarına Devlet tarafından 
son derece itina edilmelidir. 

Bu itibarla, gerek eğitim ve öğretim husus- . 
lan, gerekse gözlerini kaybetmiş insanların eği
timleri, yaşatılmaları yolunda sakatları yetişti
rip memlekete faydalı hale getirmeye çalışan 
öğretmenlere kadro karşılığı maaş ve ücretleri, 
zamanında ve yerinde terfi imkânları vermek 
Millî Eğitim Bakanlığının en önde gelen icraa
tından olmalıdır. 

Bu görüşlerle hepinizi selâmlar, dinlediğiniz 
ioin teşekkür ederim. 

8. •—• Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakaoğlu' 
nun İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yapılan 
atanmaların usulsüzlüğü münasebetiyle gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ocakçıoğlu : istanbul 
Emniyet Müdürlüğünde yapılan atanmaların 
usulsüzlüğüyle ilgili. 

Buyurun. 
MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Genel olarak memur ve emniyet memurları

nın, nakil ve tayin mevzuunu da ilgilendiren, 
şikâyetini dinlediğim ve gazetelerde okuduğum 
bir konuyu huzurunuzda dile getirmeye çalışaca
ğım. 

—• 546 — 
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1970 - 1972 yılları arasında, istanbul asa
yiş ekipleri; bu büyük şehrimizin huzurunu ka
çıran ve haraçlar yiyen kabadayılara ve gayri-
meşru faaliyet gösteren kanunsuzlara karşı, mer
ciinden aldıkları emre göre, giriştikleri aman
sız, dürüst ve müsamahasız mücadelede büyük 
ölçüde etkili olmuş, başarıları kamuoyunda ve 
basında yankılar meydana getirmiştir. Bu asa
yiş ekibinin amiri Engin Giray muavinlerin
den biri Alp Arslan Tulgar'dır. Tabiî daha 
birçok eleman vardır. Bu asayiş ekibinin baş
ları ve yardımcıları yüksek tahsil görmüş; ener
jik, görevlerini seven, gözütok, gözüpek deli
kanlılardır. 

Bu ekip, özel bir surette meydana getirilmiş 
yıldırım ekibi idi. Müdürleri, amirleri emir ve
riyordu; yıldırım ekip kendi saf anlayışını, va
zife şuurunu, sorumluluk duygusunu da işlete
rek ortalığı tozu dumana katıyordu. Komuoyun-
dan, basından takdir görüyorlardı. Çok iştahlı 
idiler, sabahlara kadar uykusuzluk, yorgunluk 
güçlerine güç katıyordu. 

Mesleklerini seven bu genç ekip, savaştıkları, 
sindirdikleri, haraçlarına engel oldukları bu 
istanbul namlılarının, bir gün Devletin güçlü 
yetkililerini elde edip, bu görevlerinden dolayı 
mükafatlandıracakları yerde, cezalandırılabile-
ceklerini, idaremizin bu perişan geleneğini, ül
kenin geri kalmışlığının bu en baştaki sebebini 
bilemiyorlar, akıllarına getirmek istemiyorlar
dı. Zannediyorlardı ki; gerek kanunlardan ve 
gerekse amirlerinden aldıkları emirleri dürüst 
olarak yerine getirmekle iltifat görecekler, afe
rin alacaklar. 

Bir gün geldi, 10 senedir bir tek emniyetçi
nin müdahale etmediği bir meşhur Pono Klubü-
nü bastılar. Ortada bulunan 540 000 lira ile 
bazı namlı kişileri de yakaladılar. Arkasından 
«Oflu Hasan» denen zatın, Deriizseverler Kulü
bünü bastılar. Bardak taşmış idi, Kulübün sahibi 
Oflu Hasan, basın mensuplarının önünde Engin 
Giray'a; «Artık yaptığın yeter, bu istanbul'
dan ya sen gideceksin, ya ben» dedi. öyle de 
oldu. Zaten müsamahasız çalışmalarından, bu 
kumar yerleri değil, kabadayılar, haraççılar da 
memnun değillerdi. Engin Giray'm tayini Bit
lis'e çıktı. Bu çocuklar, bu görevliler ve yap
tıkları müspet çalışmalar ile kamuoyu ve basın 
meşgul idi. Dürüst ve gözüpek çalışmalarından 

I dolayı başlarına gelenlere tepki ve üzüntü du
yuldu. Bu tepki, zamanın içişleri Bakanı ve yet
kilileri tesir altına alanları uyardı, Engin Gi-
ray'ın tayini durduruldu. Bakırköy Emniyet 
Amirliğine verildi. 

Kamuoyunun ve basının bu tepkisi, ekibin 
diğer şeflerinin de tayinini durdurmuştu. Ama, 
Oflu Hasan ve arkadaşları, bu ekibin ve başı 
olan Engin Giray'in istanbul'dan uzaklaştırıla
rak cezalandırılmasını devamlı istiyorlardı. Tat
min edilmiş değillerdi, içten içe çalışıldı; En
gin Giray, Alp Arslan Tülgar ve diğer arkadaş
ları üzerine tertip ve isnatlar kuruldu. Bir em
niyet müfettişi bu işi tahkike memur edildi. Fez
lekeler meydana getirildi, neticede bu görevli
leri sorumlu kılacak bir suiistimal bulunamadı; 
fakat bu görevli müfettişğ bir formül buldu: 
Genel Müdürlüğe yazı yazdı; «istanbul Valili
ğine sorun, sıkıyönetime sorun, bu ekibin, En
gin'in, Alp Arslan'm istanbul'dan nakli gere
kiyor derlerse, derhal istanbul'dan uzaklaştırın» 
dedi. Zamanın icabı ve modası, işin içine sıkı
yönetim de katılıyordu. Tabiî alınan cevap meş
hur kulüp sahibinin ve kabadayıların isteğine 
uygun idi. Engin Giray Bitlis'e, Alp Arslan Sam
sun'a, diğerleri de başka yerlere tayin edildiler 
ve dağıtıldılar. 

'Sayın içişleri Bakanına, sayın yetkililere 
soruyorum : Bu halimiz ne olacak? Kanun ya
parız, emir veririz, memur emirleri yerine 
getirir, ucu filân yere dokununca memuru ce-
azlandırınz. Bu emsali gören memur, dürüst 
çalışabilir mi artık? Devlet mekanizması 
«laçka» olmuştur diyoruz, nasıl olmasın? 
Emir vereceksin, memur yerine getirecek, son
ra şujnun bunun tesiri ve müdahalesi ile me
muru cezalandıracaksın, yahutta çalışmaz, 
suiistimal yapar, adammızdır muhafaza ede
ceksin. Bu olmaz. Yarın reform kanunları çı
karacağız; tatbik, uygulama usulü bu olunca 
netice ne olacak? 

Üzerinde durduğum nakiller normal değil
dir. izahatım anormal durum göstermiştir. 
iki sejnelik bu mevzudaki gazete yazılarını 
okusun. Ekibin dağılması, bu çocukların yer
lerinden edilmesi, hatta haklarında düzenle
nen ve sadece ekibin hasımları olan kumarha
ne sahipleri kabadayıların gösterdikleri şa-

1 hitlerin ifadelerine dayanarak düzenlenmiş, En-
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gin ve arkadaşlarının gösterdikleri şahitlerin 
ifadeleri gizlenmiş olmasına rağmen, disiplin 
kuruluna tevdi edilmiş dosya münderecatı 
dahi «alelacele bir nakli gerektirir» nitelikte 
değildir. Olsa dahi, bekleyin, adalet ne karar 
verecek, disiplin kurul ne karar verecek? Güm
rükten mal mı kaçırıyorsunuz? 

Burada birçok gazetelerde bu mevzuu hi
kâye eden yazılar var; fakat huzurunuzu fazla 
işgal etmemek için onları okuyamıyorum. 

Şimdi Sayın İçişleri Bakanmdan soruyo
rum : 

Engipı Giray, Alp Arslan Tul'gar ve arka
daşlarının İstanbul'dan alelacele nakillerinin 
sebebi nedir? Ve bu alelaceliği talebeden kim
lerdir? Mesele sadece bu ekibin; Engin Gi-
ray'ın ve Alp Arsl^pı'm meselesi değil, Türk 
memur hayatının, kamu yönetiminin en mü
him meselesidir. Üzerinde durulmasını diliyo
rum, mümkün ise tashihini de istiyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. 

9. — Devlet Bakanı Doğan Kitaplı nın, Adı
yaman Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Yozgat 
Milletvekili İsmet Kapısız', Hatay Milletvekili 
Ali Yılmaz Kayseri Milletvekili Mehmet Türk
menoğlu ve Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakçı-
oğlu'nuu gündem dışı konuşmasına cevabı. 

BAŞKAN — Buyurun Say^ı Bakan. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; 

Bugün gündem dışı konuşan arkadaşlarım 
ne hikmetse pek fazla heyecanlı, pek fazla si
nirli, pek fazla hırçın oldular, 

Ben bu meselelerde daha detaylı malu
matı arkadaşlarımın vereceğimi ifade ederken, 
bazı hususlara da dokunmadna geçemiyorum. 

Arkadaşlarımız elbette ki, normal vazifeleri 
icabı, gördükleri aksaklıkları, dinledikleri 
dertleri vatandaşlarla münasebetlerinde tespit 
ettMeri noksanlıkları buraya getirecekler ve 
Hükümeti ikaz edeceklerdir. Bundan daha ta
biî bir şey olmaz. 

Kaldı M, demokrasinin memleketimizde ye
şerttiği, geliştirdiği en güzel şey; vatandaşa is
temesini öğretmesidir. Vatandaş daima sizler
den iyi şeyler istemekte ve bunlar için sizleri 
tazyik etmektedir. Elbet ki, bunun da en te
sirli yolu şu kürsü olacaktır. 

Ancak dertlerimizi, meselelerimizi ifade eder
ken ve bizleri ikaz ederken, bu kadar hırçın ol
manın manasını anlamak mümkün değil. Mese
lâ bir arkadaşımız; «efendim, sel Yozgat yeri
ne Marmaris'te, Bodrum'da olsa idi, vekiller 
oraya giderlerdi» ifadesini kullandılar. İnsaf 
edin değerli arkadaşlarım, bir aylık gazete ku
pürlerini karıştırdığınız zaman göreceksiniz ki, 
bu yıl maalesef Türkiye'nin her tarafında tabiî 
âfetler olmuştur ve arkadaşlarımız anında va
tandaşların dertlerini tespit için çırpınmışlardır. 
Ama siz «ille de benim iki köyüme, üç köyüme 
bir şey oldu, oraya gelmiyorsunuz da Adapaza-
rına neye gidiyorsunuz» diye bir sualin burada 
sorulması elbette ki mümkün değildir. 

Yine çıkıyor Sayın Yılmaz arkadaşımız; 
«Devlet yol yapıyor» diyor. Burada evvelâ yol 
yokluğundan şikâyet ediyor. Sonra Devletin 
makinalarının geldiğinden, yolunun yapıldığın
dan ancak, istenen kalitede yol olmadığı için, 
altyapıları olmadığı için bunun bozulduğundan 
bahsediyor ye Hükümeti, har vurup harman sa
vurmakla itham ediyor. 

Hepimiz bu meseleleri biliyoruz, Köy yolla
rının hangi sistem dâhilinde yapıldığını biliyo
ruz. Evvelâ geçit yolu yapılıyor, sonra sanat 
yapılan geliyor. Hattâ dünyada karayolların
da bile, bu sistem kullanılıyor Şimdi bir yolun 
hiç yapılmadığından şikâyet edeceksiniz, sonra 
peşinden yapıldığını söyleyeceksiniz ve peşinden 
de yapılmasının şu yolda veya bu yolda olma
sından şikâyet edeceksiniz ve bunu surda üç 
aylık, dört aylık, yahut bir yıllık Hükümetin 
veya Hükümetlerin, Devlet paralarını çar - çur 
etmesi ile izah edeceksiniz. E., tabiî bu, çelişki
ler içinde bir ifade oluyor, burada. 

Ayrıca bir hususu ifade ediyorlar; 45 000 dö
nüm elde edilecek bir göl kurutması işini söy
lüyorlar. Gayet mühim bir mevzuu. Bunu o 
kadar küçük şekle bağlıyorlar ki, 100 kişi ile 
bir ayda yapmak mümkünmüş. Eğer 100 kişi 
ile bir ayda yapmak mümkünse, öyle zannediyo
rum ki, Sayın Yılmaz'in hemşerileri elime kaz
mayı alır bunu yapar. Demek ki o kadar kolay 
mesele değil. Malî portesi nedir, teknik yönü 
nedir, kurutulduğunda istifade şekli ne ola
caktır, şu anda benim söylemem mümkün değil. 
Elbet arkadaşımız gelip bunun cevabını vere
cek. 
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Yine «Turizm Bakanlığı 30 Km. lik yolu 
yaptırmadı» buyurdular. 

Arkadaşım burada idi, sordu; «hakikaten 
bizim için fevkalâde önemli bir yer, ama bizim, 
Turizm Bakanlığı olarak, bütçemizde 45 000 000 
muz var ve bunu turistik bölgeler için - tercih 
ifade ederek - Bayındırlık Bakanlığına devrede
riz, o da bu yolları yapar.» dedi. E., bütçesinde 
45 milyon olan bir vekâlet 30 Km. lik bir yolu 
- ki, o şartlarla bir yolu- bir yıl içinde yapabil
mesinin nasıl olacağını düşünmek de tabiî lâ
zım. 

Sulama meselesine geliniyor, ilkokul mese
lesine geliniyor. Demiyorum ki ihtiyaçlarımız 
bitmiş. Belli zaten, tespit etmişiz, plana yaz
mışız. Demişiz ki; Türkiye'de ilkokul meselesi 
filan tarihte halledilecektir. Demek ki, Türki
ye'de bir ilkokul probleminin hâlâ var olduğu
nu resmen tevsik etmişiz. 

Şimd;, sayın arkadaşım «Bizim o tarafta ilk
okul meselesi halledilmemiştir» diyor. 

Ben söyleyeyim, hani medenî dediğiniz, garp 
veya ortada olan Samsun'da da İlkokul meselesi 
henüz halledilmiş değildir, ama bir hedefte bu
nun halledileceğini plana dercetmişiz. Yani res
men yazmışız, hesaplamışız ve huzurunuzda da 
münakaşası yapılmış. 

Şimdi, bunun önemini ifade edebilmek için, 
zaten yeni bir şey söylemeye lüzum yok, ilkokul 
tahsilinin veya daha yüksek tahsilin yaptırıla
bilmesi başlı başına önemli bir şey. 

Arkadaşımız diyor ki, «Devlet Personel Ka
nununa neden ilkokul mezununu koyuyoruz, 
bu Anayasaya aylarıdır» 

Değerli arkadaşlarım, bu iş gündem dışı ko
nuşmanın çok dışında bir iş. Huzurunuzda ka
nun münakaşa edilmiş, denmiş ki, şu seviyeler-
deki memur*'y etlere şu tahsil konsun Hatta ben 
daha ileri giderek şunu söyleyeyim; Devlet Per
sonel Kanununun anaesprisi ortaokuldur, olma
dığı şartlarda ilkokul mezunlarının istihdamına 
cevaz vermiştir. Bunu burada münakaşa ettik 
ve kanunlaştırdık, yeri orasıydı, Şimd5 burada 
ben ne diyeyim size? «Mademki. siz;n bir köyü
nüzde ilkokul yoktur, öyleyse Devlet Personel 
Kanununun bu maddesini değiştireceğiz» diye
bilecek imkânım var mı? Yok; çünkü bu kanun 
huzurunuzdan çıktı. 

Bunları söylememden maksat şudur : Me
selelerin elbette ağırlığı vardır, ama meseleleri 
ifade ederken, bize, böyle hırçınca yüklenme
nin manasını anlamak mümkün değil. 

Şimdi aynı şeyi Ocakçıoğlu arkadaşımız için 
söyleyeceğim. 

Ben bu iş için konuşmak istemiyordum. 
Çünkü, ilgili Bakan arkadaşımız çok daha de
taylı olarak burada arzı malumat edecek, ama 
Sayın Ocakçıoğlu birkaç arkadaşıyle birlikte 
bana evvelâ bu hususu intikal ettirdiler, ben 
aracı oldum, görüştüm, Evvelâ böyle bir şeyin 
olmadığı söylendi ve şöyle söylendi : «Bir yıl 
evvel bir tayin bahis konusudur, tayin derdest
tir, geri dönülmemiştir, ancak durdurulmuştur» 

Muayyen yerlere sorulmuştur, müfettiş gön
derilmiştir, «acaba öyle mi, böyle mi» diye. 
Kendileri de burada ifade ettiler, halen bulun
duğu yer, önce alındığı yer değildir. Yani, ta
yinin durdurulmasıyle birlikte görevi değiştiril
miştir, istanbul içinde. 

Ben burada bir şeyi belki «sürçü lisandır» 
diye kabul ediyorum : «örfî İdare de bu işin 
içine karıştırılarak istenilen sonuç elde edilmiş
tir» daha doğrusu Oflu Hasan kimse, «Oflu Ha
san'in isteği yerine getirilmiş, tayin edilmiştir» 
dediler. 

Böyle şey olmaz. Örfî idareye de mi tesir et
ti, Oflu Hasan denen adam? 

Arkadaşım gayet iyi biliyorlar - ki, brrada 
y'ne ifade ettikleri iç:n söylüyorum - bu tayin 
yapılmıştır, ama vaktiyle durdurulmuştur, ye
niden müfettiş gönderilmiştir. Bu bilgiyi yeni 
aldığım için sayın arkadaşımızın kendilerini bu
gün görseydim aynı cevabı verecektim; çünkü, 
dün kendileriyle aynı şeyi konuştuk. Bununla 
yetinilmemiştlr, vilâyete sorulmuştur, onunla da 
yetinilmemiştir; çünkü, bu sırada bir tatbikat 
var, «acaba ihtiyaç var mı, yok mu» diye soru
luyor, arkadaşımızın söylediği makama da «alın
masında mahzur var mı» diye sorulmuştur, baş
ka bir sual sorulmamıştır, «yoktur» denmiştir 
ve alınmıştır. Bu bilgiyi bugün aldım ve zatıali-
nize de intikal ettirecektim, buraya geldiği için 
burada intikal ettiriyorum. 

Doğrudur veya yanlıştır, bu, bir idarî tasar
ruftur, üzerinde her zurnan münakaşa edilebilir, 
ama m^s?!eyi Oflu Hasan'm Hükümet ile müns,-
".eb^tine ki'Vr ^ö+ürmenin ma^a^m an'amak 
mümkün değil. Beni araya koyduğunuz bir ar-
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kadaş olarak söylüyorum, ismini sizden işittim. 
Yani, böyle kumarhane işletiyormuş, bilmem ne 
işletiyormuş.. Herkes bir vatandaştır, bir diye
ceğim yok, ama bu vatandaşı bu derece kötü 
empoze edip, bunu Hükümete yamamak, her 
halde insafla bağdaşır bir husus değildir, bir 
meseleyi burada izah edebilmek için. Bu adam 
alınmıştır, haksızdır, bu söylenir, üzerine eğili-
nir, olmazsa tekrar söylenir, «siz haksızsınız» 
denir, ama bu kadar insafsızca bağlantı kura
rak ifade etmenin faydası ne olacaktır bilemiyo
rum. 

MEVLÜT OCAKCIOĞLU (Niğde) — Sayın 
Bsikan, gerçeği söylüyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, Sayın Ocak-
çıoğlu. 

MEVLÜT OCAKCIOĞLU (Niğde) — Tek
rar konuşma imkânı olmadığı için söylüyorum, 
Sayın Başkan. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (De
vamla) — Gerek öğretmenlerin intibakı, gerek 
selde zarar görenlere yapılan yardım meselesin
de ilgili Bakan arkadaşlarım sizlere izahatta 
bulunacaklardır, ben bilhassa kendilerini tahrik 
edeceğim. 

Ancak, şunu söylemek istiyorum : Bu sene 
hakikaten büyük sıkıntılarla karşı karşıya gel
dik. Büyük çapta tabiî âfet oldu. Bilhassa sel 
büyük zararlar tevlit etti. Bunun için D^vtatm 
imkânlarını tümüyle zorlayarak çalışıyoruz, önü
müzde bir zorluk çıktı, onu da en kısa zamanda 
ve bir maddelik kanun halinde huzurunuza ge
tireceğiz. Zannediyorum ki, o zaman bu âfetler
den zarar gören vatandaşlara daha yakın ilgi 
göstermek veya daha doğrusuyle daha fazla hiz
met götürmek imkân dahiline girecektir. 

Benim maruzatım bundan ibarettir. Saygılar 
sunarım, teşekkür ederim. 

10. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Emlâk Kanunu dolayısıyle Maliye Bakanlığınca 
neşredilen genelgeye dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Buldanlı, Emlâk 
Vergisi Kanunu için neşredilen genelge dolayı
sıyle gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurunuz sayın Buldanlı. 
AHMET BULDANLI (Muğla) .— Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; 
Gündemimizde mevcut Toprak ve Tarım Re

formu öntedbirler Kanunu tasarısı bulunur-

— 950 
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ken huzurunuzu fazla işgal etmek istemiyorum, 
fakat en az onun kadar mühim bir mevzuu hu
zurunuza getirmek istiyorum. 

Malumuâliniz 1970 yılında çıkarılan Emlâk 
Vergisi Kanununun bir kısım maddeleriyle ilgi
li değişiklik, daha birkaç gün önce Meclisimiz
de müzakere edilip Cumhuriyet Senatosuna git
miş bulunmaktadır. Bu kanun daha tatbikata 
girmeden, kanunun sureti icrasına dair Maliye 
Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü tarafından 
çıkarılan bir genelgeden bahsediliyor. Dünkü ve 
bugünkü gazeteler bundan bir miktar haber 
vermektedirler. Bu haberlerin aslını araştırdım, 
Bakanlıktan bu genelgenin aslını istedim, fakat 
henüz basılmakta olduğundan bunun aslını gör
mek imkânım olmadı. Ancak, gazetelere intikal 
eden kısmiyle Türkiye bir hercümerce sürüklen
mek istenmektedir. Şöyle ki: Bu genelgenin 
maksadı kanunun getirdiği maksadın dışına taş
mış bulunmaktadır. Emlâk Vergisi Kanunu ye
ni bir sistem getirmekte ve bu sistem de beyan 
usulü şeklinde tecelli etmektedir. Yani, mükel
lef arazisini bir beyan ile Maliyeye bildirecek, 
Maliyede bu beyan üzerine verigiyi kanunun 
gösterdiği nispetler üzerinden tahsil edecektir. 

Şimdi, köylerde bu beyan usulü ş'öyle olacak
mış: Köylü vatandaş beyannameyi dolduracak, 
muhtara götürecek ve muhtar bunu tasdik ede
cekmiş.. Neyi tasdik edecek? Yani mükellefin 
kendi arazisine veya binasına biçtiği değerin 
doğru olup olmadığını tasdik edecekmiş. 

Düşününüz, bir köyde muhtarla vergi mükel
lefi vatandaşı karşı karşıya getiriyorsunuz, bi
risi «Benim tarlamın değeri 100 000 lira» diyor, 
öteki «Hayır 100 000 lira değil, 250 000 liradır» 
diyor. Böylece köyde kendi kendine bir münafe-
ret meydana gelecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun altından çı
kılamaz. Maliye idaresi ya köyü tanımıyor ve
ya vergi almayı bilmiyor. Lütfen daha basılma
mış olan bu metni ele almalı ve kanunda dahi ye
ri bulunmayan böyle bir «tasdik» fiilini ortaya 
koymamalıdır. Aksi halde, cinayetlere kadar gi
debilecek adlî vakalar cereyan edebilir. 

Kanunun bu hususta derpiş etmiş olduğu ma
nâ şudur: Mükellefin mal sahibi olduğunu, im
zanın mükellefe aidolduğunu takdir muhtara 
düşmez; çünkü, muhtar dahi bir ehlihibre de
ğildir, arazinin ne ettiğini, ne etmediğini bile-
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mez. Çünkü, arazinin değeri yer yer değişir; ku
rak yerde başkadır, sulak yerde başkadır, sula-
nabilen yerde başkadır. Binaenaleyh, böyle bir 
takdir usulüne gidilmesi doğru değildir, ileride 
içinden çıkılmaz hadiseler meydana gelecektir. 
Şimdiden ihtar ediyorum. 

İkinci husus şudur: Mesken olarak kullanı
lan veya kiraya verilen evlerin, binaların müşte
milâtından sayılan bahçelerin haddi asıgariyi aş
tığı ahvalde bunların arsa gibi muamele göre
ceği bildirilmektedir. 

Ben bunu anlayamadım. Ne demek haddi 
asgariyi aşmak? Kanunda bir kıstas konmamış, 
3 dönüm, 5 dönüm, 1 evlek, 2 evlek tabiri yok. 
Bunu kim tayin edecektir? Yani, bahçelerin ya
hut avluların haddi asgariyi aştığı nasıl tayin 
edilecektir, kim tayin edecektir, bir heyet mi ta
yin edecektir, yoksa Maliyenin bir memuru mu 
tayin edecektir. 

Bu husus da ileride birçok sürtüşmelere se-
bebolacaktır. Bu kanunu, daha tatbikata kon
madan ölü doğmuş bir kanun haline getirmemek 
için lütfen Maliye Bakanlığımız, benim bu be
yanlarımı ihbar telâkki edip yeniden ele alsın 
ve bunları tashih etsin. 

Saygılarımı sunarım. 

11. — Siirt Milletvekili Zeki Çeliker'in, Siirt 
ilinin yol, su, elektrik ve sağlık sorunları hakkın
da gündem dışı demeci. 
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Davaların en başında yol gelmektedir. Yol
suzluğun yolsuzluklara yol açtığı Siirt'te iki 
ilçenin il'le irtibatı yol nedeniyle kesiktir. Se
neler senesi Şirnak ve Pervari ilçelerimiz yolsuz
luğun çilesini çekmekte ve kış ayları Siirtle ir
tibatı büsbütün kesilmektedir. Siirt'e 92 km. 
mesafedeki Şirnak ilçemize gitmek için Mardin 
Vilâyeti hudutları dahilindeki yollardan isti* 
fade edilerek 400 kilometrelik yol katedümek 
mecburiyetinde kalınmaktadır. Doğunun yakıt 
ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayabile
cek kapasitede olan Şirnak kömürleri, bu yo
lun ikmal edilememesi nedeniyle uzun mesa
feler katedilerek nakledilebilmekte ve şehir 
merkezinin ekonomisine katkıda bulunabilecek 
nakliye kamyonları maalesef Siirt şehrine uğ
ramadan uzun yoldan Diyarbakır'a gidebil
mektedir. 

Gerek Pervari, gerek Şirnak yolu Kalkın
ma Planına alındığı halde her sene yeteri ka
dar ödenek ayrılmadığı ve makina tahsis edi
lemediği için işler geç ve geri kalmıştır. 92 
km. olan ve 30 milyon lira sarfı ile, 1973 
yılında ikmal edilmek üzere, 1964 yılında pla
na alınan Siirt - Şirnak yoluna 8 senede har
canan para topu topu 8 milyon liradır. Bu 
gidişle yolun 1973 yılında bitmesi imkânımı 
göremiyoruz. Memleket savunması, Siirt'in ve 
Doğunun asayişi, bölgenin iktisadî menfaat
leri ve kaçakçılıkla savaş yönlerinden son 
derece hayatî değeri olan bu yolun müddetin
de ikmali içjn 1972 ve 1973 yılllarmda işi biti
recek nispette ödenek ayrjİması lâzımdır. 

Yine 122 km. olup 1973 yılında bitirilecek 
şekilde 1968 yılında plana alınan ve 25 mil
yon liraya çıkacağı hesaplanan Siirt - Pervari 
yoluna şimdiye kadar harcanan para 10 mil
yon liradır. Bu hayatî ehemmiyeti haiz yola 
da 1972 ve 1973 yıllarında işi ikmal edecek se
viyede ödenek ayrılması lâzımdır. 

Eruh ilçemizin Fındık nahiyesi senelerdir 
yolsuzluğun, susuzluğun cefasını ç&kmektedir. 
Her yönüyle çok önemli olan Eruh - Fındık 
yolunun da programa alınması bir zaruret ha
lini almıştır. 

'Siirt'ifn bir diğer mühim davası sağlık yö
nüdür. Sosyalizasyon bölgesi olarak ele alı
nıp hayli masraf yapılarak halkın hizmetine 
açılan tesisler, doktorsuzluktan dolayı işe ya-

BAŞKAN — Sayın Zeki Çeliker, Siirt'in yol, 
su, elektrik ve sağlık sorunlarıyle ilgili gündem 
dışı söz istemiştir. 

Buyurun, sayın Çeliker. 
ZEKİ ÇELİKER (Siirt) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 
Seçim bölgem olan Siirt'in bazı sorunlarını 

dile getirmek için huzurlarınızı işgal etmiş bu
lunuyorum. Bu imkânı bana veren sayın Başkana 
teşekkür ederim. 

Sürt vilâyeti gerek kamu hizmetleri bakı
mından, gerekse iktisadî bünye ve iş hayatı ba
kımından seneler senesi ihmal edilmiştir. Tür-
kiyemizin önemli bölgelerinden birini teşkil 
eden ve büyük çapta ekonomik potansiyele sa
hip bulunan Siirt, bu ihmalin sonucu olarak yur
dun geri kalmış, fakir düşmüş bölgeleri arasına 
girmiş bulumaktadır. Böyle bir kadere hiç de 
lâyık bulunmayan Siirt'in anadavalannm ele 
alınıp kısa zamanda intacı gerekir. 

— 551 
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ramaz haldedir. Devlet hastanesinin başta
bibi dahi yoktur. 

Bir çocukçu ile bir dişçiden başka dok
tor namına kimsenin bulunmadığı hastanenin 
hali yürekler acısıdır. 60 müstahdemin para 
alıp, yiyip içtiği hastanede doktorsuzluk yü
zünden 6 hasta dahi yatırılamamaktadır. Do
ğum yapmak üzere Diyarbakır'a giden hanım
larımız maalesef yollarda, vasıtaların içinde 
can vermektedirler. 

ISağlık okulu ise ayrı bir âlem : Müdür-
süz, öğretmensiz bu okulu görenin, tesise 
ve okuyan yavrulara vicdanı sızlamaktadır. 

200'e yakın personeli bulunan sıtma era-
dikasyonu merkezine bir doktor dahi verilme
miş, durum bir sağlık memuriyle idare edil
mektedir. 

ilçeler doktorsuz, Eruh'taki hastane perişan 
haldedir. Vatandaş, «sosyalizasyon bu mu» diye 
dert yanmaktadır. Müesseselerin başına birer 
müdür ile yeteri kadar doktor tâyini âcil bir 
ihtiyaçtır. Sağlık teşkilâtının elinde bir am
bulans dahi yoktur. Bunun verilmesi de âcil 
bir husustur. 

Şehir ve köylerin elektriği : Şehir ve ka
sabalar yetersiz jeneratörlerle aydınlatılmaya 
çalışılmakta ise de, hizmet yetersiz ve çok 
pahalı yapılabilmektedir; masraf, fakir be
lediyeleri büsbütün takatsiz bırakmıştır. Sa
nayi ise elektrikten hiçbir nasip alamamakta
dır. Hiçbir köyde elektrik bulunmamakta
dır. 

Geçenlerde gündem dışı bir konuşmayla du
rumunu huzurlarınızla arz ettiğimiz Siirt'in 
elektrik ve su ihtiyacını karşılayan Botan hid-
ro - elektrik santrali, Hükümetin vadice rağ
men, maalesef halen hizmete alçılamamıştır. 
il ve ilçelerarası enerji hattı inşası işine Plan
da yer verilmiş olmasına rağmep, bir faaliyet 
olmadığı için müddetinde ikmal edilebilece
ğini de hiç kimse zannetmemektedir. Bu me
seleye de, önemine binaen, parmak basıl
ması zarureti vardır. 

'Siirt'in iktisadî ve ziraî yönden kaderi ve 
kalkınması, büyük ve küçük sulama işleri?ıin 
ikmaliyle mümkün olacaktır. Halen ilimizde 
tatbikata konmuş bir sulama projesi yoktur. 
Devlet Su İşlerinin Siirt'te hiçbir faaliyeti ve 
eseri görülmemektedir, ikinci Beş Yıllık Kal

kınma Planında gözüken, Devlet Su İşlerinin 
Siirt'te inşa edeceği Bidar Barajı maalesef 
Plandan kaldırılmıştır. 

Siirt, Kurtalan, Beşiri, Batman ovaları su
lama meseles ipıin öncelikle ele alınması lâ
zımdır. Bu bereketli ovalar yapılan masrafı 
beş senede amorti edebilecek güçtedir. 

Nüfus kesif, iş imkânı çok dar ve hayat 
seviyesi çok düşüktür. Nüfusun ekseriyetini 
fakirler teşkil ediyorlar. Bunları birer iş - güç 
sahibi yapmak lâzımdır. Fakir halk kahve 
köşelerinde sürünmektedir. Bunun için de 
daha ziyade işgücüne dayanan, fasla işçi ça
lıştıran bir - iki sınai tesisa Siirt'te yer veril
melidir. 

Sayın Başbakan Ferid Melen'in Diyarba
kır'da yaptığı konuşmada «Doğuda geri kal
mış her ilin bir fabrikaya kavuşturulacağı» 
sözünü, Siirt için bir teminat olarak kabul edi
yoruz ve gerçekleştireceklerine inanıyoruz. 

Daha evvel Siirt'te bir tesis açacağını va
deden ve fakat bu hususu gerçekleştirmek is
temeyen iktidarlar gibi, bu işin sürüncemede 
bırakılmamasını temenni ediyoruz. 

Bir dokuma ve iplik fabrikası kurulması 
isabetli bir yatırım olacaktır. Petrol ve müş-
taklariyle ilgili olarak yan sanayiin bir kısmının 
Siirt'te kurulmasının istenmesi, petrol diyarı 
Siirt'in en tabiî bir hakkıdır. 

Ayçiçeği ekimine müsait ve yeterli araziye 
sahip Siirt'te bir nebati yağ fabrikasının kurul
ması isabetli olacaktır. 

Son yağışlar nedeniyle tahrip gören Siirt'teki 
tarım arazisi ve bundan zarar gören köylüye 
Hükümetin el uzatması ihtiyacını hissediyoruz, 
duyuyoruz ve Hükümeti bu yolda vazifeye da
vet ediyoruz. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, hepinizi say-
gıyle selâmlarım. (D. P. sıralarından alkışlar) 

12. — İstanbul Milletvekili İlhan Darende-
lioğlu'nun, esir milletler haftası münasebetiyle 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — istanbul Milletvekili Sayın İl
han (Egemen) Darendelioğlu «Esir Milletler 
Haftası» hakkında gündem dışı söz istemişsiniz, 
buyurunuz efendim. 

İLHAN (EGEMEN) DARENDELİOĞLU 
(istanbul) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım ; 
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6 Temmuz 1959 tarihinde, yani bundan tam 
13 yıl önce Amerika'da Temmuz ayının son yedi 
günü «Esir Milletler Haftası» olarak ilân edil
mişti. Bu kararı önce Amerikan Senatosu itti
fakla almış, iki gün sonra ise Mebuslar Meclisi 
de karara aynen iştirak etmişlerdir. O günkü 
Reisicumhur Eisenhower de bu kararı aynen, 
olduğu gibi tasdik etmişti. 

Şimdi, her yıl Temmuz ayının son haftası 
Amerika'da esir milletler haftasıdır. Yani, 10 
gün sonra, bu hafta, Amerika'da başlayacak de
mektir. Bizde de 13 yıldır birtakım çevreler, 
teşekküller ve dış Türklerle ilgili cemiyetler Ha
riciye Vekâletimize, Hükümete, hattâ Reisicum
hurumuza müracaat ederek Temmuz ayının son 
yedi günün veya bir başka ayın üç gününün, beş 
gününün Türkiye'de de «Esir Milletler Haftası» 
olarak ilân edilmesini birkaç defa istemiş ol
malarına rağmen, malesef bu arzu bugüne ka
dar tahakkuk etmemiştir. 

«Esir milletler haftası» nedir? Önce birkaç 
cümleyle bunun izahını yapmak istiyorum: Esir 
milletler haftasından maksat, komünist mezali-

, mine maruz kalmış, uzun yıllar bu rejimin esare-
I tinden hâlâ kurtulamamış olan milletlerin ıstı

rabının, kurtuluş çarelerini dile getirmek, mil
letlerarası haklarını aramaktır. Daha sonra ise, 
hak, hukuk, tarih, ahlâk ve aile tanımayan ko
münizmin, bu münasebetle hususiyetlerini kit
lelere duyurmaktır. 

Aslında, Amerika'da ilân edilmiş olan bu 
haftanın, Amerika'dan çok bizi ilgilendiren yö
nü vardır. Çünkü, hiçbir milletin 60 milyonluk 
bir parçası komünist esareti altında değildir. 
Emperyalizmin, siyasî, iktisadî, hatta kültürel 
şeklinin bile yıkıldığı ve protesto edildiği çağı
mızda, Azerbeycan, Türkistan, Kırım, Kafkas, 
İdil, Ural, Irak, Kerkük ve Balkan TürMeriyle, 
Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Çekoslavak-
ya, Romanya, Arnavutluk, gibi komünist esa
reti altında bulunan milletlerin maruz kaldıkları 
insanlık dışı muameleye, önce bizim karşı çık
mamız lâzımdır. Çünkü, bu çember içine düş
müş olanların büyük çoğunluğunu bizden olan
lar, yani dili, dini, kanı, rengi ve adı bizden 
olanlar teşkil ederler. 

Düşününüz ki, Afrika'da bile insan eti yiyen 
vahşi ve iptadaî kabilelerin dahi insan gibi ya
şama hasletlerine kavuşmasını özleyen bu dün

yada, bizim Hariciye Vekâletimiz de esir millet
lerin sesine kulak tıkamaktan artık kurtulmalı
dır. 

Bu mesele aslında Amerikan'ın değil, bizim 
aslî meselelerimizden biridir, hattâ başında ge
lir. Böyle bir hafta, şayet 13 yıldan beri bizde 
de ilân edilmiş olsaydı, yurt ve millet bütünlü
ğüne şimdiki gibi korkunç bir şekilde kastet
mek isteyen şehir eşkiyalannm, onları tahrik 
ve teşvik ettiği açıkça belli olan çevrelerin cü
reti bu zirveye bugünkü gibi ulaşamazdı. Çün
kü, «esir milletler haftası» dolayısiyle Türk 
Milleti, bilhassa gençler komünizme karşı daha 
çok uyandırılacak, bunun tahribatı, yalan ve 
istismara dayanan komünizmin hususiyeti daha 
rahat anlatılacaktı. 

Temenni edem M, esir milletler haftası biz
de de ilân edilsin; hiç değilse, bütün dikkatini 
Türkiye'ye çevirmiş olan 60 milyon Türkün vic-
danındaki kurtuluş ümidine destek olunsun. 

Bu fırsatı bana verdiği için Sayın Başkana 
ve Yüce Meclise saygılar sunarım. (D. P. sıra
larından alkışlar) 

13. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn; mil
lî iradeyi, Parlamentomuzda tam anlamiyle yan
sıtacak bir seçim sisteminin yerleşmesi için ge
rekli tedbir ve çareleri tespit etmek amaaıyle, 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme yapılmasına dair önergesi. (8/47) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
içel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı'mn iki 

ayrı konuda vermiş bulunduğu genel görüşme 
önergeleri var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasamızın 55 nci maddesinin 2 nci fık

rası «seçimler, serbest, eşit, tek dereceli genel 
oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yapı
lır.» demektedir. 

Oysa, ülkemizde yapılan mahallî ve genel 
seçimler, Anayasamızın açıkça bu maddesine 
aykırı düşmektedir. Çünkü bu seçimlerde uy
gulanan önseçim tatbikatı, seçimlerin serbest, 
eşit ve tek dereceli yapılmasına engel teşkil et
mektedir. 

Yapılan seçimlerde, delegelerle, delege olma
yan vatandaşlar arasında oy kullanmada eşit
sizlik yönünden büyük farklılıklar meydana 
gelmektedir. 
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Yine bugünkü seçim sistemimizde, partili 
olan vatandaşlarla partisiz vatandaşlar arasın
da Anayasamızın eşit oy kullanma ilkesine ters 
düşen uygulamalar mevcuttur. Ayrıca bugünkü 
seçim sistemimiz vatandaşlarımızı serbestçe oy 
kullanma ve seçme hakkından da mahrum bı
rakmaktadır. 

önseçim tatbikatı, ise genel olarak Türkiye' 
de seçimlerin tek dereceli yapılmadığını göste
ren en büyük delildir. 

Bugünkü seçim sistemimizde, önseçimlere 
katılan ortalama 250 bin civarındaki delege 
parlamentoya içilecekleri tespit etmekte, bun
ların dışındaki milyonlarca vatandaş sadece bu 
tespit edilen listelere oy kullanmaya mecbur bı
rakılmaktadır. önseçim delegelerinin tespitinde 
de, zaman zaman para gücünün rol oynadığına 
ve türlü entrikalar çevrildiğine dair yaygın id
dialar mevcut olup, bu konuda vatandaşlar ara
sında türlü örnekler gösterilebilmektedir. 

Bugünkü seçim sistemi, bu haliyle millî ira
denin parlamentoda tam anlamıyle temsiline bü
yük çapta engel olmaktan da ötede, Türkiye'de 
demokrasinin yozlaşmasına ve çıkmaza saplan
masına sebep olmakta ve Anayasamıza ters düş
mektedir. 

Bugünkü önseçim tatbikatı, delege vatanda
şın haricinde milyonlarca vatandaşımızı oy kul
lanmada ikinci sınıf vatandaş durumuna düşür
mektedir. 

Türkiye'de köklü ve gerçek bir demokrasi
nin yerleşmesine en büyük engel ve içinde bu
lunduğumuz bugünkü ekonomik, sosyal ve siya
sal bunalıma gelişin ve demokrasimizin bir çık
maza saplanmasının başlıca nedenlerinden biri, 
Anayasamızın 55 nci maddesine aykırı düşen 
önseçim tatbikatıdır. 

Önseçim tatbikatı konusunda bu genel gö
rüşme önergesinde fikirlerine yer vermek ama-
cıyle kendileriyle görüştüğüm .Sayın Anayasa 
profesörleri Bülent Nuri Esen ile Muammer Ak-
soy ve halen Türkiye'de Türkiye Barolar Bir
liği Başkanlık görevini yapmakta olan Prof. 
Faruk Ereni bu konudaki görüşlerini aşağıdaki 
şekilde beyan etmişlerdir. 

«Prof, Faruk Erem : Demokrasi, millî irade
nin suni engeller dışında tecellisi demektir. Bu
günkü önseçim tatbikatı bu İradenin tecellisine 
yabancı bir unsurun katılması anlamına gelir. 

Yabancı bir unsurun katılmasıyle niteliğini ko
layca yitiren kamu hukukunda tek müessese 
millî iradedir. Nitekim bu anlayış Anayasamı
zın 55 n& maddesinin doğal sonucudur. 

Prof. Bülent Nuri Esen : Önseçim tatbikatı
nın Anayasanın 55 nci maddesinin 2 nci fıkra
sına aylan düştüğü kanısındayım. Bu üzerinde 
ciddiyetle durulması lâzımgelen bir konudur. 

Prof. Muammer Aksoy : Önseçimlerde özel
likle parti listesine girecek şahısların ve bunla
rın sırasını tayinde o bölgedeki seçmenlerin bü
yük çoğunluğunun iradesinin rol oynayacağı 
bir sistem kabul edilmediği ve sadece birkaç 
yüz veya birkaç bin kişinin parti listelerini tes
pit etmesini mümkün kılar. Bugünkü sistem de
vam ettikçe, Anayasanın 2 nci maddesinde ilân 
edilen Türkiye Cumhuriyetinin demokratik ol
ma vasfı büyük ölçüde yalnız teorik bir iddia 
olma durumunda kalmaya mahkûmdur. 

Önseçime katılanla ve bu suretle listeleri ta
yin eden seçmenlerin oylarıyle, önseçime katıl
mayan seçmenlerin oylan eşit değildir, ikinci
ler sadece birincilerin tespit ettikleri listelere 
oy vermektedirler. Birinciler iki defa, ikinciler 
se sadece bir defa oy kullanma hakkına sahip
tirler, Ayrıca delegelerin haricindeki milyon
larca vatandaşımız delegelerin tespit ettikleri 
listelerin haricinde de oy kullanma hakkından 
mahrumdurlar. Bu durum Anayasamızın 55 nci 
maddesindeki eşitlik ve serbest oy kullanma il
kesine ters düşmektedir. Ve böylece Anayasamı
zın bu maddesi ihlâl edilmiş bulunmaktadır.» 

Yukardaki görüş ve nedenlerle bugünkü ön
seçim tatbikatının Anayasaya aykırılığı su gö
türmez bir şekilde ortaya konulmuştur. Türk 
milletinin de bu tatbikattan şikâyetçi olduğu 
bir gerçektir. Öte yandan, Siyasî Partiler Ka
nununda parti merkezlerine tanınan kontenjan 
ve veto yetkilerinin de Anayasa ve demokratik 
anlayışla bağdaşan tarafı yoktur. 

Anayasaya aykırı düsen bugünkü önseçim 
tatbikatının ve seçim sistemimizdeki Anayasa 
ve demokratik anlayışla bağdaşamayan kanunla
rın yürürlükten kaldırılması ve ülkemizde mil
lî iradenin parlamentoda tam anlamıyle yansı
masına yardımcı olacak Anayasa ilkeleri para
lelinde bir seçim sisteminin kanunlaşarak yer
leşmesi için gerekil tedbir, görüş ve çareleri tes-
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pit etmek yönünden bu konuda Anayasamızın . 
88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme 
açılmasını arz ve teklif ederim. 

içel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sı
rası geldiğinde görüşülecektir. 

14, — tçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın; 
Patrikhanenin, Türkiye hudutları dışına çıka
rılması için gerekli tedbir, çare ve görüşleri tes
pit etmek amacıyle, Anayasanın 88 nci maddesi I 
uyarınca bir genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi. (8/48) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Patrikhanenin Türkiye'de varlığını devaım 

ettirmesi konusunun altında aslında Bizans'ın 
intikamı yaratmaktadır. 

Patrikhanenin Türkiye hudutları dışına çı
karılmamış olması millî mücadelenin Lozan'da 
hedefine vardırılmayan bir pürüzdür. 

Kıbrıs sorununu temelden çözmek ve Türk -
Yunan ilişkilerini pürüzsüz hale getirmek için 
öncelikle Patrikhanenin yeri üzerinde açık bir I 
görüşü ortaya koymaya ihtiyaç vardır. 

Bugün dünyada 250 milyon civarında bir 
Ortodoks âlemi mevcuttur. Buna karşılık Tür- I 
kiyedeki Ortodoks azınlığın sayısı 100 bini da
hi geçmemektedir. Bu durum karşısında Orto
doks âleminin dinî liderinin Türkiye'de bulun
ması ve bulundurulması gayretlerinin temelin
den siyasal ve tarihî amaçlar yattığını anlama- I 
maya imkân yoktur. Bu durum aynı zamanda 
istanbul'u Ortodoks âleminin başşehri göster
mek ve Bizans imparatorluğunun halen yaşa
dığını iddia etmek heveslerini de yansıtmakta
dır. I 

Kıbrıs sorunun en kritik dönemlerinde dün- I 
yadaki ve Türkiyedeki Rum azınlığın Kıforısta-
ki Rum azınlık lehinde davranışlarda bulunma
sına vasıta olan bu müessese hakkında, Ata- I 
türk'te 22 Ağustos 1919 da bir tamim yayınla
mıştır. Atatürk yayımladığı bu tamimde Pat
rikhane hakkındaki görüşlerini şöyle belirtmek
te idi. «Rum Patrikhanesinde - Mavri Mira diye I 
bir örgüt teşekkül etmiştir. Bu örgütün reisi l 
Patrikvekili Droteostur. Atenogoresta bu Ör
gütün azalanndandır. Bu örgüt Yunan Başba- j 
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kanı Venizelos'tan talimat almakta ve Yunan 
Hükümetinden maddî yardım görmektedir, ör
gütün amacı, Osmanlı vilâyetlerinde çeteler. 
teşkil eylemek, bunları yönetmek, mitingler ter-
tiıbetmek ve propagandalar yapmaktır, istan
bul Patrikhanesinin kiliseleri ibadet yerinden 
ziyade askerî ambarlar gibi kullanılmakta, Rum 
okullarının izci teşkilâtlan tamamen Mavri Mi
ra örgütü tarafından idare olunmakta ve bu 
izci teşkilâtlarına yaşı 20'yi geçen gençlerde üye 
kaydedilmektedir. Bu izci teşkilâtları istanbul, 
Bursa, Bandırma, Kırklareli, Tekirdağ ve çev
relerinde kuruluşlarını tamamlamışlardır. Pat
rikhaneye bağlı örgütler Anadolu'da Samsun 
ve Trabzon'u cephane dağıtım merkezleri hali
ne getirmişlerdir.» 

Atatürk'ün nutkunun ilk bölümünde de bu 
tamimden bahsedilmektedir. 

Patrikhanenin istanbul'da bugünkü varlığı 
tarihî niteliği ağır basan bir durum arz etmek
tedir. Patrikhanenin istanbul'da kalışı, 1071'ler-
den ve istanbul'un fethinden artakalan bir mü
samahanın ülkemize yapılan bunca ihanetlere 
rağmen devam ettirilen bir istismarıdır. Bu is
tismara son verilmeli, bu konuda milletimizin 
hislerine tercüman olunarak Patrikhane Tür
kiye hudutları dışına çıkarılmalıdır. 

Bugün millet ve Hükümet olarak bu konuda 
hedefimiz bu olmalıdır. 

Hükümet bu nedenle, yeni seçilecek Patrikin 
kim olacağı veya Patrik seçiminin nasıl yapı
lacağı şekli üzerinde durmaktan ziyade, Pat
rikhanenin Türkiye hudutları dışına çıkarılma
sı üzerinde İsrar etmeli ve bu konuda tedbirler 
almalıdır. 

Öte yandan, lâyik Cumhuriyet TürMyesinde 
her türlü eğitim ve din tedrisatı Devletin dene
tim ve kontrolü altında tutulurken ve Kur'an 
kurslarından ilâhiyet Fakültesine kadar her 
türlü dinî eğitim bu denetim ve kontrolün al
tında bulunurken, Patrikhaneye bağlı «Heybe-
liada Ruhban Din Okulunun» bu denetim ve 
kontrolün dışımda bırakılması, türlü yönden 
ulusal çıkarlarımıza aykırı düşmekten de öte
de, ülkemizde, Patrikhanenin bazı faaliyetleri
nin, Türk Devletinin denetiminin dışında bulun
duğunu göstermektedir. 

YukardaM nedenlerle Patrikhanenin Türki
ye hudutları dışına çıkarılması konusunda ge
rekli tedbir, çare ve görüşleri tespit etmek ama-
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cıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bu 
konuda bir genel görüşme açılmasını arz ve tek
lif ederim. 10 . 7 . 1972 

İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sı
rası geldiğinde görüşülecektir 

'Sayın üyeler, 5 . 6 . 1972 tarihinde 98 nci 
Birleşimde alınmış olan kararın mesnedi olan 
önergede Çarşamba günleri iç?r. kullanılan de
yim şu : 

«>Saat 15,00'ten 17,00'ye kadar kanunların 
tgörüşülmesine.» 

Şu anda saatin 17,00'yi geçmiş olması itiba
riyle, münhasıran iki saaJt görüşülecek kaydını 
ihtiva etmemesi ve gündemde görşülecek ka
nunun da önemli ve büyük ölçüde üyelerin ta-
kibetmek arzusunda oldukları bir konu olması 
itibariyle onların takibetme imkanlarını zede
leyici olacağını da ayrıca düşündüğümüz için 
ve bir de kabul edilmiş bulunan önergedeki te
rimler kesin olduğu için, saat de 17,00'yi geç
mesi nedeniyle gündemde gör'işmemiz iktiza 
eden kanunu, yani Toprak ve Tarım Reformu 
öntedbirler kanununun görüşülmesini ele ala
mayacağız. Başkanlığın görüşü bu. Alınmış olan 
kararın bundan başka türlü izahını mümkün 
görmüyoruz. Bu itibarla, sonuçlara devam ede
ceğiz ve denetimle ilgili, saat 17,00'den sonra 
denetimle ilgili görüşmeye.. 

MEHMET NEBİL OKTAY (Siirt) — Sa
yın Başkan, geçen Çarşamba günü toprak refor
munu görüştük. 

BAŞKAN — Saat 17,00 olmasa idi yine gö
rüşecektik. Saat 17,00 olduğu için bu imkân 
doğmadı, önergeyi getirttim ve önergedeki de
yimi aynen ifade ettim. Şimdi, şöyle denseydi: 
ilk iki saat görüşülür, bilâhare denetime geçilir. 
Bu şekilde bir deyim yok. Saat konuyor, «15,00 
ilâ 17,00 arasında» deniyor. Şu anda saat 
17,00'yi geçti. 

MEHMET NEBİL OKTAY (Siirt) — Mec
lisin oyuna başvuramıazmısınız. 

BAŞKAN — Efendim, bunu da doğru bul
muyorum. Çünkü, Grup Başkanlarının teklifiy
le alınmış bir karar. Yine, hiç olmazsa asgarî 
aynı prosedürden geçerek bunu değiştirme yo
luna gitmek doğru olur. 

15. — Türk hasım ve mensuplarının sorunla
rını tespit etmek üzere kurulması kabul edilen 

Meclis Araştırması Komisyonvna üye seçimi. 
(10/81) 

BAŞKAN — Şimdi, denetimle ilgili, günde
min birinci maddesinde kayıtlı, Türk basını ve 
mensuplarının sorunlarını tespit etmek üzere 
kurulması kabul edilen Meclis Araştırması Ko
misyonuna üye seçimi konusuna geçiyoruz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, bundan evvel - eğer yanlış hatırlamıyor
sam - saat 17,00'ye kadar olan kısım denetime 
aitti ve 20 gün içerisinde Meclislerin tatile gire
bilmesi için, saat 17,00'den sonra - tatbikatı ya
pıldı - kanunların görüşmesi var idi. Böyle oldu 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim haklısınız, doğrudur, 
bundan evvel olmuştur. Ama ben, biraz evvel 
gerekçesini arz ettim; Gerek konuşulan mevzun 
üyeler tarafından dikkatle takibedilmesi dü
şüncesi, gerekse - önergeyi getirttim - öner
gedeki terimlerin kesin ve açık oluşu karşısın
da saat 17,00 'den ısonra tekrar kanun görüşülme 
konusuna girmenin bu karara aykırı düşece
ğini, Genel Kurulun kararına uygun düşmeye
ceğini ve üyelerin - bilhassa ileride - «saat 17,00 
olduğu için görüşmeyi beklemedik, o itibarla ta
kip imkânımız bize verilmedi» şeklindeki itira
zını hesabederek, buradaki karara harfiyen 
uymak zorunluğunu hissediyoruz. 

Sebebini arz etmiş oluyorum. Bilmiyorum, 
yanlış bir tutumuz olmadığı kanaatindeyiz. 
Arzu ederim görüşmeye devam edilsin, birkaç 
madde daha çıksın. Sizinle beraber şiddetle ar
zu ederiz. Ancak yarın ve öbürsügünkü oturum
larda bunu telâfi etme olanağı inşallah elimiz
de olur. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, buradan konuşmamda bir mahzur var mı? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Tüzüğün 81 

veya 83 ncü maddesine göre gündem dışı ve
rilen konuları zatıâliniz, Başkanlık hüsnüniyet
le bunu yapmakta. Fakat yapılan şey şu : 

Bir murakebe. yalnız Meclise şikâyet etmek 
değil, Hükümetin, ilgili Bakanın bulunması za
rureti vardır. Takdir size aittir; fakat 10 kişiye 
takdir demiyor, 2 kişiye, 3 kişiye de demiyor 
ama, bu takdir de hududunu aşıyor ve burada 
biz iki saatten beri gündem dışı dinliyoruz. 
Bunu arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, gerek denetim konu-
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sunda, gerek kanunların rahatlıkla çıkarılması 
konusunda Divanın, parti temsilcileriyle birlikte 
yaptığı istigarı toplantıda bulabildikleri en pratik 
hal çaresidir. Bu önerge de ondan sonra tanzim 
edilip verilmiştir. Ama buna rağmen, ifade et
tiğiniz aksaklığı biz de müşahede ediyoruz, ile
ride bunu önleme olanağını, zannediyorum en 
yakın tarihte yapılacak toplantıda grup temsil
cisi arkadaşlar Divana verirse memnuniyetle 
onu da uygularız. 

Şimdi, seçime... 

CELÂL KARGILI (içel) — Sayın Başkan, 
bir maruzatım var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CELÂL KARGILI (içel) — Gündemde «Su

nuşlara geçiyoruz» dediniz ve hemen ondan son
ra gündemin 1 nci maddesindeki konunun ge
reği yapılmak üzere takdir hakkınızı kullanı
yorsunuz. 

Bundan bir müddet önce ben, yine şahsınıza 
Başkanlık olarak bir şikâyette bulundum. De
miştim ki, haftalardır Anayasanın öngördüğü 
ve denetim unsurunun başlıca faktörlerinden 
olan genel görüşme ve Meclis araştırması, - bir 
garip tesadüf, nedendir anlaşılmaz - işlemez 
hale getirilmiş bulunmaktadır. Basın sorunlariy-
le ilgili bir Meclis araştırmasına üye seçimi ko
nusunda dahi belki 10 haftadır üye seçimi ya
pılamamaktadır, tatbikat bunu göstermekte
dir. Yani, bu gibi işler şu Meclis gündeminde 
olduğu müddetçe genel görüşmelerin görüşül
mesine, konuşulmasına, 100 yıl dahi geçse, sıra 
gelmeyecek. 

Zabıtlara da geçmesi amacıyle arz ediyo
rum : Anayasanın, denetim unsuru olarak Mec
lise tanıdığı bu hakkın, Meclisin bugünkü ça
lışma sistemiyle, 100 sene sonra dahi görüşül 
meşine, konuşulmasına, araştırma komisyonları
nın kurulmasına ve hattâ Türkiye'nin en önem
li sorunları hakkında - örneğin; kaçakçılık - ge
nel görüşme önergelerinin, bir yıl geçse dahi gö
rüşülmesine sıra .gelmeyecektir. Bir sıra alma
nın nedenlerini bir milletvekili olarak size, Baş
kanlık kürsüsünde oturan Başkana sormak isti
yorum. 

Hatırlarsınız ki, bundan çok uzun bir müd
det önce şikâyette bulundum ve dedim ki; bu 
seçim işine 100 oturum, 1 000 oturum geçse da
hi sıra gelmez, bitiremezsiniz. 
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Şimdi, Başkanlık olarak acaba, bu işlemez 
hale gelen ve denetime büyük ölçüde engel olan 
bu tatbikatı işler hale getirmek için ne gibi 
tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, biraz evvel ifa
de ettik: Sayın Şener'in söyledikleri aynı konu 
idi. Zaman zaman - dikkat buyurursanız - yalnız 
denetim konusunda değil, yasama konusunda 
da bazan gündemin tıkandığı, bir konuda bir 
süre abstrüksiyon sebebiyle veya sair sebepler
le bir tıkanma olduğu; fakat bunun, Divan ol
sun, gruplar olsun, bir anlayış içinde çaresini 
bulduklarını müşahade etmişinizdir. Bu derece 
kötümser olmayı gerektiren durum yok. Yapı
lacak toplantıda, sanıyorum denetime ait bu 
tıkınmayı da bertaraf edici bir hal şeklini grup
lar kabul edip, Genel Kurulun tasvibinden geç
tikten sonra bunun işler hale getirilmesi müm
kün olacağını kabul edersiniz. Ancak, bir sü
re geri kalmış olması, bunun illâ halledilmeye
ceği anlamına gelmez. Böyle bir tıkanmanın de
vamı mümkün değildir. Bahsettiğiniz «Seneler
ce sürmesi» mümkün değil efendim. 

CELÂL KARGILI (içel) — Benim görüşüm, 
bu sizin görüşünüzün yansıması istikametinde 
böyle bir temenniden ibarettir. Böyle bir dü
şünceye sizin de katıldığınızı öğrenmek için 
sormuş bulunuyorum, inşallah halledilir efen
dim. 

• BAŞKAN — Gayet tabiî efendim; zaten ye
ni tüzük te inşallah büyük kolaylıklar getire-

I çektir. 
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, 

Başkanlığa verilmiş bir önergem vardı efen
dim, 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, şimdi arz et
tim. Denetimle ilgili «seçimi» müteakip diğer 
konulara, görüşülmesi gereken konulara geçe
ceğiz. Sizin ve diğer arkadaşların önergelerini 
derhal öncelikle okutacağım. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Seçime geçil
diği takdirde, çoğunluğun olmadığı görüldüğü
ne göre, eğer usulen yetkiniz mevcut ise, öner
gemin öncelikle arzını teklif ediyorum. Bunun 
için arz ettim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ölçmen, bu düşünceniz 
I belki muhtemeldir. Ancak, gündemdeki sırayı 
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Başkan olarak değiştirme yetkisine sahip de
ğilim. Gündemin 1 nci maddesinde seçimler 
var. Ondan sonra, görüşülecek konulara geli
yoruz. Buradaki, görüşülecek konuların he
men başında sizin önergelerinizi alarak, Genel 
Kurulun tasvibine göre hattı hareketimizi' ta
yin edeceğiz. Gündemdeki sırayı ben değiştir
meye mezun değilim. 

NEBÎL OKTAY (Siirt) — Sayın Başkan, ge
çen Çarşamba kanun müzakere edildi efendim. 

BAŞKAN — Mümkün değil. Grupların an
cak değiştirmesi iktiza eden bir durum var. 
Ben alınmış olan karara ait, grupların imzalarir 
nı ihtiva eden metni göndereyim, tetkik ediniz. 
Aynı prosedürden gelirse, Meclisin çalışması
na bir değişikliğin düşünülmesi lâzımdır. 

NEBÎL OKTAY (Siirt) — Geçen celse, ya
ni Çarşamba günü (böyle bir müzakere yapıldı 
efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim, haklısınız. Mü
saade buyurunuz, arz edeyim. Ben Çarşamba'ya 
ait prosedürü bilhassa madde madde okudum. 
Hukukta bir kurtal vardır: «Abes emsal olmaz». 
Yani, daha evvel ibir hata eğer yapılmış ise, ben 
bunu emsal olarak uygulamaya mezun olamam. 
Açık açık okuyorum. 

Sayın Tekinel, siz iönergeyi tetkik ediniz, im
kân veriyorsa görüşünüzü kabul ederiz, hay 
hay efendim. 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — 
(Sayın Başkan, müsaade ederseniz benim ma
ruzatım şudur: 

Bu Meclisin zamanı kıymetlidir, değerlen
dirmek lâzımdır, Meclisin, yani Heyeti Umumi-
yenin idaresinin üzerinde başka iradelerin ba
his konusu, olmaması lâzımgelir. Tüzükte grup
ların birleşik olarak vereceği şekilde takdirle
rinin bahis konusu edilmemesi gerekir. Eğer 
uyigun görülürse, Heyeti Umumiye karar ver
sin ; Toprak Reformu örçtedbirler kanunu tasa
rısına kaldığımız yerden devam edelim, öner-
ıgem okunsun, zira önergem hu maksada ma
tuf idi. Mümkünse bu şekilde hallini rica edi
yorum. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, 
bir hususu belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın ölçmen. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Siz biraz evvel,. 
alınmış bir karan ve ,bu kararı uygulayacağı
nızı belirtmiştiniz. Eğer bu mevzuda Başkanlı
ğınızca uygun görülüyorsa, bir usul müzakere
si açılacaksa açılsın. Değilse bunun dışımda si
sin, Meclis Başkanı olarak, vermiş olduğunuz 
kararı uygulamanızı rica ediyorum. Eğer isti
yorsanız, bir usul müzakeresi açılsın; eğer açıl-
mayacaksa, biraz evvel uygulamasına geçmiş 
bulunduğunuz karara devam edilsin efendim. 

BAŞKAN — Sayın ölçmen, zaten uyguluyo
rum efendim. 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — 
Sayın Başkan, benim takririm okunsun; siz yi
ne kararınızı ona göre verin efendim. 

BAŞKAN — Takririnizi ifade ettim efen
dim. Takririnizde... 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — 
Takririm zapta geçsin kâfi. Takrir üzeninde bir 
karar verilsin efendim. 

BAŞKAN — Takririnizde, «Toprak ve Tarım 
Reformu öntedbirler kanunu tasarısının görü
şülmesine karar verilmesini talebedjiyorum» 
diyorsunuz. Takririnizin meali budur. İfade et
tim ve zapta geçti. 

İSMAİL HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — 
Okunsun efendim. 

BAŞKAN — Okudum efendim işte. Talep bu
dur: 

«Bugüne mahsus olmak üzere saat 17,00' den 
20,00'ye kadar gündemde mevcut ve görüşül
mekte olan, Toprak ve Tarım Reformu önted-
hirler kanunu tasarısının görüşülmesine karar 
verilmesini arz ve talebederim.» diyorsunuz. Tak
ririniz budur Saym Tekinel. 

Oyların toplanmasına hangi İlden başlana
cağını tespit için ad çekiyorum: Ferruh Boz-
beyli (İstanbul), 

Seçime İstanbul ilinden başlıyoruz, efendim.. 
Tasnif Komisyonu için ad çekiyorum: , 
Yaşar Bir? Yok. 
Feyzullah Çarıkçı? Yok. 
Vehbi Engiz Yok. 
Mehmet Kılıç? Burada. 
H'hami Ertem, burada. 
Nihat Bayramoğlu, burada. 
ISayın Mehmet Kılıç, Sayın lihami Ertem,. 

Sayln Nihat Bayramoğlu Tasnif Kuruluna se
çilmişlerdir, buyurunuz efendim. 
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Oyların atılmasına mıaJhsus kutu, kürsü üze
rine konulacaktır. İstanbul'dan başlayarak oy 
atmaya devam edilecektir, 

(istanbul milletvekillerinden başlayarak oy
lar toplandı) 

BAŞKAN 
rum. 

Oylama sonucunu arz ediyo-

Yüksek Başkanlığa, 
Türk basını ve mensuplarının sorunlarını tes

pit etmek üzere kurulması kabul edilen Mec
lis Araştırması Komisyonu üyelikleri için ya
pılan seçime 66 sayın üye katılmış ve neticede 

ekseriyet olmadığı için ismen tasnif yapılma
mıştır. 

Arz ederiz 
Adana Edirne 

M. Selâlhatttin Kılıç îhami Ertem 
Bolu 

Nihat Bayramoğlu 

BAŞKAN — Seçim sonuçlarına göre salon
da çoğunluğun kalmamış bulunduğu anlaşıl
dığından, 13 Temmuz 1972 Perşembe günü saat 
15,00'de toplanılmak üzere, Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati : 17,30 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

125 NCt BİRLEŞİM 

12 . 7 . 1972 Çarşamba 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Tüıı-ik basını ve mensuplarınım soranla
rını tesbit etmek üzere kurulması 'kabul edilen 
Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi. 
(10/81) 

2. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu' 
aun, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasınla dair 'önergesi (10/92) 

3. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
• /e 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu 
•îilemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit et-

taek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir Meclk araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/20) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçak
çılığını tesbit ve önlenmesi için alınacak ted
birlere ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/7) 

5. — Sivas milletvekilleri Mustafa Kemal 
Palaoğlu ile Ekrem Kangal'ın, korunmaya 
muhtaç çocuklar, malûller ve yaşlılar konusun
da gerçekleri ve alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek için Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/21) 

6. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki kredi dağılımındaki aksaklığın 
önlenmesi ve kredi düzensizliğine engel olun- . 
ması bakımından gerekli tedbirlerin alınması 
maksadiyle Anayasanın 88 nei maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si (8/8) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 

8. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tesbit maksadiy
le Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya
bancı memleketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis» araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 

11. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi ile 
ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
bit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı ger
çekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm yol
larını bulmak üzere Anayasanın 88 nci madde
si uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/24) 

12. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabaneı uyruklu 

(X) Açık oya sunulacak isleri gösterir. 
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okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü 
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meelis„__araştırması yapı i 
masına dair önergesi. (10/25) 

13. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in. 
.•ay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu. 
depolanması ve satışı ile personel.istihdam poli
tikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması ge 
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana-
yasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/2f^ 

14. — Bursa milletvekilleri Gadrettin Çan-
ga ile Nail Atlı'nm, Marmara Zeytin Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tesbit ve gereken tedbirleri al
mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/27) 

15. — Manisa Millet vekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlariyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tesfbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştı r-
mıası yapılmasına dair önergesi (.10/28) 

16. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
hı ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tesbit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tesbit etmek üzere Anayasanr.ı 88 nci mad
desi gereğince bir Genel Görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

17. __ içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti 
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

18. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım alanında kontrollü ve plânlı bir Tarım 
planlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tesfbit 
etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

19. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile 
Denizli Milletvekili İlhan Açıkalm'm Haş 
has ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 

•sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
»askıda bulunup bulunmadığını tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gere
kince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 

20. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
ın'nı. Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 

•amamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlıyan ekicilerin uğrayacağı zararı tesbit et-
<iek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi ge
d ince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 

önergesi (10/30) 
21. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara 

ca'nın; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkının 
karşı karşıya bulunduğu heyelandan korunma
sı ve yerleşme nımtakasıni'n tesbit edilmesi mak
sadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 

10/29) 
22. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 

Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılma ma dair öner
gesi (10/32) 

23. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde» yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap
mak maksadıyla Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

24. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Plânlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/33) 

25. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 
Gima T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi-
asıyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 
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26. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ve tarihî eser kaçakçılığını önle
mek, turizm kredilerinin dağılmasmdaki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek maksadıy
la Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16) 

27. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve 
sorunlarımızın neler olduğu hakmda bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/17) 

28. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında bilgi edinmek maksadıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme acil 
masına dair öneraresi e8/18) 

29. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Genel sağlık sigortasının memleketimizde tatbik 
edilebilmesini sağlamak amacıyla Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl 
masına dair önereresi (8/20) 

30. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tarım İş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ-
amak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya

rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21) 

31. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Toprak reformunun biran evvel gerçekleşmesini 
sağlamak amacıyla Anayasanın 88 nci -maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına daü 
önergesi (8/221) 

32. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tatbik 
edilmemesinin nedenleri konusunda bileri edin 
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/23) 

33. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin neler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadiyie Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/24) 

34. — Antalya Milletvekili İhsan A/taöv'ün, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zaman
larda meydana gelen kanunsuz hareketlerin ne
denlerini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 

maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/35) 

35. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın 
TÖS'e ve bu sendikaya üye olan bâzı öğretmen 
I ere karşı girişilen hareketlerin kimler tarafın
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tes
bit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nei mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasın» 
dair önergesi (10/36) 

36. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce Merkez 
Bankasından hangi bankaların kredi aldığım 
ve bu kredilerin kimlere damıtıldığını tesbit et
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dan 
önergesi (10/37) 

37. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
>ıal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin. Hükü 
met tarafından uygulanan devalüasyon kara
rı nm önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 
haberin önceden verilmesinde kimlerin kusurlu 
bulunduğunu tesbit etmek mafksadıyla Anayasa 
mn 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/38) 

38. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının kıymetinin ayarlanmasiyle ilgili 
kararın rağmen ilânından önce duyulduğu id-
^iasıvle Anavatanın 88 nci maddesi uyarınca 
nir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/40) 

39. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin. yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'
m i bütün ilişkilerinin meydana çıkarılmasını 

temin maksadiyie Anayasanın 88 nci maddesi 
ıvarınea bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
inergesi (10/41) 

40. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının dış değerinin yeniden ve sü
ratle düşmesini önlemelk için alınması gerefaen 
redbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
r.addesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl-
n asına dair önergesi (10/43) 

41. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğinin ne-



delilerini tesbit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genci görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/40) 

42. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/45) 

43. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yeraltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran 
önce sulama imkânlarına kavuşturulması için 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tes
bit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi! (10/46) 

44. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kamu İktisadi Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini oHaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyla alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadıyla Ana-
yaısaınum 88 nci madjtleısi uyarınca bir Meclisi 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47) 

45. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
boraks madeninin millî çıkarımız paralelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 4air 
önergesi (10/48) 

46. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du-
rumdan kurtarılması için alınması lâzımgelen 
tedbir ve çarelerin tesbit edilmesi amaoiyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49) 

47. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçlarını 
gerçek fiyatlar üzerinden satmalınaMmesini 
temin maksadıyla kooperatifçiliğin hızla kurul
ması ve gelişmesini sağlıyaeak tedbirlerin neler 
olduğunu tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/50) 
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I 48. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
tatbik edilmekte olan orman politikasının olum-

j lu neticeler vermediği iddiasiyle, yeniden or
manların korunması için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/51) 

49. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
balıkçılığın ve diğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek maksa
dıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/52) 

50. —• İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 
ekonomik sorunlarının neler olduğunu tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/53) 

51. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyla alınması gereken tedbirleri 
tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 

i uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 

52. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyla alınması gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/55) 

53. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi ve 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/56) 

54. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir ge-
kilde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve korun
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tes
bit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/57) 

55. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğ 
I lu'nun, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 



Sanayiinin kurulması için şartların aeler oldu
ğunu tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

56. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı 'nın, 
Türk sporunun sorunlarının, inkişâfı için ted
birlerin neler olduğunu tesbit etmek amaciyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/59) 

57. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle yürütül
mesi ve neticelendirilmesi konusunda alınacak 
tedbir ve çareleri tesbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/60) 

58. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından İncirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığı tehlikeleri tesbit 
etmek konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 

59. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'in, 
TET Kurumunun yayınlarınım düzenlenmesi, ıslah 
edilmesiyle diğer oluşumları tesbit etmek ve ge
reken tedbirleri almak maksadıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/62) 

60. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
İstanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorumlularını tesbit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/63) 

61. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, gençliğin 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
maların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu 
tesbit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

62. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nm, 
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/68) 

63. — Saunsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun, son öğrenci olayları karşısında hü
kümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirle
re ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüsjme açılmasına 
dair önergesi. (8/26) 

64. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
yabancı memleketlerden alınan dış borçlar ile iç 
borçlar konusunda bilgi edinmek maksadiyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/65) 

65. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nm, 
asayişsizlik konusunda icranın ihmallerini, 
noksanlarını, ve sorumlu olduğu konuları tes
bit etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına da
ir önergesi. (8/27) 

66. — İçel Milletvekili Turhan Özgün er ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı İmar 
Genel Müdürlüğü tarafından İçel iline bağlı 
Gülnar ilçesi sınırları içerisinde yapılması 
düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
mütaahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
diasiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/66) 

67. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'
ün, üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler 
konumunda bilgi edinmek mıaksadiyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 'görüş
me açılmasma air önergesi. (8/28) 

68. — İstanbul Milletvekili Eşref Uerinçay'-
ın, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler olduğunu tesbit etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/67) 

69. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu'nun, Resmî Gazetede yayımlanan «l'97'l yılı 
programı» adlı resmî belgede, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin ö>zel kuruluş vıe şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında bilgi edinmek maksadiylle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (ilO/69) 

70. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
son günlerde meydana gelen olaylarda kullanı 



lan patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını teslbit et
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyanınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/70) 

71. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, son günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ihlâl eden 
kanlı olaylar nedeniyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/30) 

72. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk' 
ün, Türkiye'deki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde re
form yapılması gerektiğini tesibit etmek ama
cıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

73. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinin nedenleri
ni tesbit etmek ve bunların çözüm yollarının 
neler olduğu konusunda bilgi edinmek maksa
diyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

74. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk' 
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başka
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyası partilerin ve 
Parlamentonun nasıl bir tutum * e davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/33) 

75. — Konya Milletvekili Özer Ölçmenin, 
halen yurt dışında hayatlarını kazanmak zorun
da olan Türk vatandaşlan ile ailelerinin sosyal 
ve ekonomik soruınlannın neler olduğunu tesbit 
etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/71) 

76. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
İçel'in Arslanköy bucağında 1969 yılında yap
tırılan konutların yapımında meydana geldiği 
iddia olunan yolsuzlukları tesbit etmek maksıa-
diyle Anayasanın 88 nci maddesi uyannc a bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/73) 

77. — Adıyaman Milletvekili ' Kâmdı] Kırık-
oğlu ile Konya Milletvekili Orhan Okay'ın, ya
bancı sermayenin Türkiye ekonomisine etkile
rini saptayabilmek ve gerekli tedbirleri almak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyannca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/74) 

78. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk' 
ün, Türkiye'de turizm politikası ve turizmin 
ulusal ekonomiye katkısı hakkında Anayasanın 
88 nci maddesi uyannca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/37) 

79. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
»ğlu'nun, sermaye çoğunluğu Devlete aidolan 
ve sermayesinde Devletin payı bulunan özel 
bankalann kimlere ve hangi nedenlerle ne mik
tar kredi açtıklarını, bu kredilerin tahsil edil
me durumlarını tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/75) 

80. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
kürtajın tıbbi, so<syal, ekonomik ve moral et
kilerini tesbit etmek ve serbestleştirilmesini 
sağlamak amaciyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına dair önergesi. (10/76) 

81. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, çiftçilerimizin kalkınmasının ne gibi 
şartlara bağlı bulunduğunu, bu konuda alına-
•ak tedbirleri, kredi ve fiyat politikasını tesbit 
i'tmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
nnca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/77) 

82. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı W , 
«Türkiye Millî Yatınm ve Kalkınma Fonunun» 
meydana getirilmesi için alınacak tedbirleri 
tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi (10/78) 

83. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
lüks tüketimin kontrol altına alınmasını sağla
mak amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/79) 

84. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 5 arkadaşının, işçi ücretlerinin fiyatlan et-
kiliyecek derecede artmış olduğu iddialarını 



tesbit etmek ve kesin bir yargıya varmak ama-
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/80) 

85. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kırtasiyeciliğin ülkemize verdiği zararları tes
bit etmek ve kırtasiyeciliğin önlenmesi için ge
rekli tedbirleri almak amaciyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/82) 

86. — Balıkesir Milletvekili ibrahim Aytaç 
ile Uşak Milletvekili Orhan Dengiz'in, imam 
Hatip okullarının birinci devresinin kapatılma
sının nedenlerini tesbit etmek amaciyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/83) 

87. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ile iki 
arkadaşının; gümrük mevzuatının uygulama
daki aksaklıklarına çözüm yolları bulmak ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/84) 

88. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, TRT yi düzene sofcmak ve Türk Milleti
ne lâyık tarafsız bir kurum haline getirmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/85) 

89. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekilli Hilmi tşgüzar'ın, güreş spo 
rumuzun içinde bulunduğu acı durumun neden 
lerini ve alınacak terbirleri tesbit etmek ama 
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasnıa dair önergesi 
(10/86) 

90. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 5 arkadaşının, hayvancılığı, su 
ürünlerini, beslenme mevzuunu bünyesinde bir 
leştireeek bir bakanlığa ibtiyacolup olmadığını 
tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması 
na dair önergesi. (10/87) 

91. — Ankara Milletvekilli Kemal Ataman 
ile Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Güre;} 
sporumuzun içinde bulunduğu acı durumun ne
denlerini tesbit etmek amaciyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/88) 

92. — içel Milletvekili Celâl Kargılı 'mu. 
usulsüz kesim, tarla açma, yerleşime, düzensiz 

otlatma ile orman yangınlarına, böceklerine ve 
haşaratlarına karşı ormanlarımızı korumak için 
alınacak tedbirleri tesbit etmek amaciyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/89) 

93. — Konya Milletvekili Faruk Siikaın'm, 
Memleketimiz için halk sağlığı bakımından teh
like teşkil eden bulaşıcı barsak hastalıkları ile 
ilgili olarak alınacak tedbirleri tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/90) 

94. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
spor tesislerinin yapımında yolsuzluk yapılıp 
yapılmadığını tesbit etmek maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/91) 

95. — Çorum Milletvekili Yaikup Çağla-
yan'ın, bağırsak hastalıkları hakkında epide-
miyolojik araştırma, teşhis, korunma ve tedavi 
ile ilgili konuların açıklığa kavuşturulması için 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/93) 

96. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in; yurt dışında çalışan Türk işçileri ile 
ailelerinin sosyal ve ekonomik sorunlarının tes-
biti maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi. (10/94) 

97. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, bankalarımı
zın 1965 - 1971 yıllan arasında verdikleri kredi
ler, dağıttıkları ikramiyeler ve bu bankaların 
ekonomimize katkılarını tesbit etmek maksadiy
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi. (10/95) 

98. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kültür Bakanlığının yeniden kurulması hakkın
daki görüş ve esaslarını tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/41) 

99. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm. 
üniversite ve yüksek okullarda «çift öğretim» 
sisteminin uygulanması için gerekli tedbir ve 
çareleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/42) 

10ü. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in, Türk Deniz Ticaretinin ve Ticaret Filo
sunun geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alın-



ması maka adiyle Anayasanın 8S »_ıci maddesi 
uyarunea bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/96) 

101. — Anka,ra Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 657 sayılı 
Devlet Personeli Kanununun uygulanmasından 
doğan huzursuzlukları ve bu konuda Maliye 
Balkan'luğınm tutum ve davranışlarını tesbit 
eltmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarmoa bir G*enel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/43) 

102. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baş-
türlk'ün, besin maddelerinin, üretim, kalite ve 
fiyat •sorumlarını, vatandaşlarımızın iyi beslen
me düzenine kavuşturulması için gerekli ça
lışmaları tesbit etmek ve bir «Beslenme Ba
kanlığı» nın kuralımaısınm gerekli olup olmadığı
nı incelemek maiksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/97) 

103. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Personel Kanunu uygulamasından doğan ma
aş farklarının ödenmesi için gerekli tedbirleri 
tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önerıgesi (8/44) 

104. — Demokratik Parti Grubu adına Grup 
Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan'm, gençlik sorunlarına ışık tuta
cak şekilde bir millî gençlik politikasının tespit 
edilmesi maksaclıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/99) 

105. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'm, 
Türk güreş sporunun gelişmesi için gerekli ted
birleri tespit etmek amaciyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/100) 

106. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yurt dışımda çalışan işeilerimâızin sağladığı 
döviz rezervinin miiMî kalkınmamız için isa
betli l i r şekilde kul-1 anılımasını tespit etmek 
amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/45) 

107. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
döner sermayeli hastanelerle Devlet hastanele

rinin, hasta ve fakir vatandaşlarımıza daha 
yararlı bir şekilde hizmet edebilmeleri için ge
rekli tedbirleri tespit etmek amaciyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/101) 

108. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Sosyal ıSigortalar Kurumunun bugünkü duru
munu tespit etmek ve içerisinde bulunduğu 
maddî çöküntüden kurtarmak için. alınacak 
tedbir Heri beıliıflenıeik .amaciyle Anayasanın 
88 nci ınaddelsi uyarınca bir Meclis Ara'ştıırlm'aısı 
laçıılimıasıma dair önergesi. (İ10/102) 

109. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
hastalık, baJkıımısızilı'k ve diğer sebeplerden 
meydana gelen kuzu kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri almak maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. '(8/46) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ya

pılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana 
getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarmoa bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/4) 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
enflasyon tehlikesi ve tedbirleri, ithalât - ihra
cat formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalılığı 
ve nedenlerini içine alan ekonomik durum hak
kında bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi ile Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve iki arkadaşının; hayat pahalılığı, yatırımlar, 
işsizlik, israf, zamlar, dış ticaret, emisyon hac
mi, işçi dövizlerinin değerlendirilme şekli, teş
vik tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadi tu
tumu hakkında Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarmoa bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/38, 8/39) 

3. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'ım, 
izmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatında zarara uğrayan köylülere dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 

4. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'ım 
izmir süt fabrikasına d ak Tarım Bakanınd? i 
«özlü sorusu (6/31) 



5. — tamir Milletvekili Talât Orhon'an, ı 
tzmûr'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge- ! 
çen Bakırçay'm meydana getirdiği taşkınlara ( 
dair Eııerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından j 
sözlü soıusu (6/32) 

6. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye- | 
ti kim yüklenecek'» başlıklı makaleye dair Baş- İ 
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu | 
(6/37) I 

7. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi ı 
Hamamcıoğlu'nun, Eber ve Akşehir göıllerinin j 
meydana getirdiği taşkınların önlenmesine dair ı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü sorusu (6/39) 

8. — Sinop Milletvekilli Hilmi işgüzar'm, 

Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adale 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

9. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul 
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) I 

10. — istanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
in, Cumhuriyet savcılarının durumuna dan* 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

11. — Sinop Milletvekili HHlmi İşgüzar'm, I 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan | 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

12. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında buluna» 
airapte elverişli topraklara dair Maliye Bakıanıı>-
dam sözlü sorusu (6/64) 

13. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala 
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

14. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, İçel'- j 
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba- j 
kandan sözlü sorusu. (6/66) I 

15. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü j 
sorusu (6/74) ! 

16. — İçel Milletvekili Turhan Özgünerin, î 
ütanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka- I 
demişinde meydana gelen olaylara dair İçişleri S 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

i 17. — içel Milletvekilli Celâl Kargılı'nm, 
! uiarüleu üniversite öğrencilerinin kactilleri-
| :ıin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so-
j rusu (6/80) 

18. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
libe/oğlu'nun, Kastamonu ̂ da bir kâğıt fabrdka-

I iinın kurulup kurulmıyacağma dair Başbakan-
| lan sözlü sorusu. (6/81) 

ı 19. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 

i Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

20. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey-

I dana getirdiği taşkınların önlenmesine daiı 
I Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
I sorusu. (6/84) 

21. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
ın, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alman öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 

j - 6/90) 

22. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana-
ri Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

! 23. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 11-
I gm'ın kurutulan Haremi G-ölü arazisine dair 

Maliye ve Köy işleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

24. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın depolaması ve Atlandı sulama projesinin ne 

I zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

25. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin 

| büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe-
I bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın-
I lan sözlü sorusu (6/95) 

| 26. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, İlk-
! öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc-
i ret ödenmesin* dair Millî Eğitim Bakanından 
| sözlü sorusu (6/96) 

! 27. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
cara'ın, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 

I (6/98) 
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28. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Anta 'yaya kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/99) 

29. — istanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, zararlı faaliyetlerinden dolayı budut dış) 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

30. — Afyon Karahisar Milletvekili Ilamdi 
Hamamcıoğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

31. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Giil-
can'm, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bâzı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

32. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

33. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ 
lu'nun. Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

34. —• Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Türkiye petrol politikası tesbiti işinin bit 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay 
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

35. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada 
olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/107) 

36. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'n in. 
paso ihtilâfı üzerine, Başhakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

37. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

38. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

39. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
';an'm, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
cından sözlü sorusu (6/111) 

40. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamıyacağma 
iair Başbakandan sözlü sorusu (6/113) 

41. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, İlk 
^e orta dereceli okullarda okutulan ders kitap 
'arına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so 
-usu (6/H4) 

42. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ 
u'nun, Kalecik sulama projesinin ne zamaı? 
anlamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay 
aklar Bakanından sözlü sorusu. (6/1151 

43. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay 
ürk'ürı. Kömür tahsis belcelerinin veriliş şek 

üne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116) 

44. — Ordu Milletvekili Mcmduh Ekşi'nin. 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü 
rmn değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın 
'an sözlü sorusu (6/117) 

45. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sö'Zİlıü sorusu. (6/118) 

46. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm. 
> Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde « Çorum'-
m Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
azıya d/ir Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

47. — Gaziantep Milletvekili Şinas'i Çolak-
»ğlu'nun. Güney - Doğu illerini birbirine bağlı 

yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resur kişilere dair içişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

48. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
tn, 1 Ocak 1968 den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

49. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

50. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 
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dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

51. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına da<ir Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

52. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Erzurum'un Araş bucağına bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapılımya cağına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

. X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plan ko 
adisyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. hı Ge 
;iei Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421 
"Dağıtma tarihi : 3 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 nci maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun T8 
nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Ma 
latya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sayılı 
Siyasi Partiler Kanununun 10 ncu maddesinin 
(b) bendinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Aydın Milletvekili tsmet Sezgin ve 2 
arkadaşının, 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu
nun 79, '80, 82 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ve içişleri, Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 72 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/61)1, 
2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıtma tari
hi : 22 . 4 . 1072) 

3. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 

değiştirilmesine dair kanum teklifleri hakkında 
i Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
I Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
i hakkında Millet Meclisi İçişleri Komisyonu ra

poru (M. Meclisi 2/162, 2/163; C. Senatosu 
2/12) (S. Sayısı : 192, 192 ye 1 nci ek, 192 ye 
2 nci ek, 192 ye 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 6 . 1970, 15 . 3 . 1971, 29 . 12 . 1971 ve 
26.4 .1972) 

X 4. — Toprak ve Tarım reformu önted-
birler kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, Ti
caret, İçişleri, Maliye, Köy İşleri, Orman, Tarım 
ve Plan komisyonlarından 3 er üye seçilerek 
kurulan 55 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/609) (S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 
15 . 3 . 1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa
ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir
leri tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi ve Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) 
' Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve 2 arkadaşının, Tarımla uğraşanların emek
lerinin karşılığını almaları için, kredi ve üretim 
alanında alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek üzere ve Giresun Milletvekili M. Kemal 
Çilesiz'in, tefeciliğin halkın ekonomik ve sos
yal durumuna yaptığı etkileri önlemek maksa
dı ile bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergeleri ve Meclis Araştırma Komisyonu ra
poru (10/1, 10/6) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 7 . 1971) 

3. — Türkiye'de meydana gelen trafik ka
zalarının artış sebepleri ile önleme çarelerini 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince kurulan Meclis Araştırma Komisyo
nu raporu (10/5) (S. Sayısı : 673) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 5 . 1972) 
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4. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 

üki madde eklenmesine dair kanun ile Cumhur
başkanının geri gönderme tezkeresi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 375 ve 
375'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 2 . 7 . 1971, 
29 . 12 . 1971) 

5. — İçel Milletvekili Çetin Yılraaz'ın, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 
ve 413 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971; 
29 .12 .1971) 

0. — Nevşehir Milletvekili- Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksızdım affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı : 161,161 e 1 nci ek ve 
161 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri 18 . 4 . 1970, 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

7. — İçel. Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Engiz^in, Genel af kanunu teklifleri ve Ada-
'et Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
Sayılan : 353 ve 353 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 15 . 6 .1971 ve 4 . 2 .1972) 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayıları : 359 ve 359 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri 17 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin Türk Kanunu Medenisinin 
485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayıları : 360 ve 360 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 .1971 ve 4 . 2 . 1972) 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Eşinden beş sene ayrı kalan kan, kocanın aynl-
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayılan : 361 ve 361 
e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

11. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldaıılı'-
nın, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında ka

nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayılan 366 ve 366 ya 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

12. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin 
cezalannm affına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/135) (ıS. Sayılan : 367 ve 
367 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21.6.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

13. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türik Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sa
yılan : 368 ve 368 e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 .1972) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayıla
rı : 369 ve 369 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

'15. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Aralan Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 
nci maddesine son fıkra olarak bir fıtora eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/155) (S. Sayılan : 370 ve 370 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1972) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunrmyan istiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa
vunma Bakanlığınca sağlık muayene fişi ve
rilmesi haıkJkında kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
lan : 372 ve 372 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 26 . 6 .1971 ve 4 . 2 . 1972) 

17. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türik Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci mad
delerinin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/388) (S. Sayıları : 377 ve 377 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 6 .7 .1971 ve 4 .2 .1972) 

18. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayılan : 378 
ve 378 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 6 .7 .1971 
ve 4 . 2 . 1972) 
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19. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nei 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayıları : 381 ve 381 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 12.7.1971 ve 4.2.1972) 

20. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiye 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 neı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında ka/iun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492) (Da 
ğıtma tarihi : 16 . 2 .1972) 

21. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri 'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Be
lediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 2 .1972) 

22. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşının ve İçel Milletveki
li Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, ölüm cezası
nın kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. 
Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1972) 

X 23. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının ge
ri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plan ko
misyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

24. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 noı maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan Ticaret erbapları
nın itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi 
ve Ticaret ve Adalet komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi : 
25 . 5 . 1972) 

25. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori, (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688) (Dağıtma tarihi : 
29 . 5 .1972) 

26. — T. B. M. M. Saymanlığının, Aralık 1971 
Ocak, Şubat 1972 ayları hesabına ait Meclis He
sapları İnceleme Komisyonu raporu (5/21) 
(S. Sayısı : 693) (Dağıtma tarihi : 6 . 6 . 1972) 

27. — İçel Milletvekili Celal Kargılı'nm, 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci mad
desinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (2/532) (S. Sayısı : 
698) (Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1972) 

28. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
lan'm, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşki
lâtında çalışan memurların maaş intibakı hak
kındaki 627 sayılı Kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plan komisyonları raporları (2/269) (S. Sayısı : 
721) (Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve 
Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) 
(S. Sayısı : 136 ya 1 nıci ek) (Birinci dağıtma 
tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarıım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkımda 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plan komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — istanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
Öztürkçine'nin Toptancı halleri kanun teklifle
ri ve Sanayi ve Ticaret, İçişleri ve Adalet ko-
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misyonlarından 5 er üyeden kurulu 57 numara- I 
lı Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173) (S. 
Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1971) 

4. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı* Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih 
ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nei 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plan Komisyonu raporu (1/485) | 
(S. Sayısı : 343 ve 343 e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 11 . 6 . 1971; 19 . 12 . 1971) 

5. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşınım, Türkiye Jeologlar Oda 
sı kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plaın komisyonları raporları 
(2/197) (S. Sayısı : 362 ve 362 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971; 9 . 12 . 1971) 

6. —• Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 23 
arkadaşının ve İzrnir Milletvekili Burhanettin 
Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 , 1961 tarihli ve 
195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair Ka
nunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 17 . 8 . 1971; 29 . 12 . 1971) 

7. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma, 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin Kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nın ölüm cezalarına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346 
ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 
ve 1 . 2 . 1972) 

8. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 numa
rasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe'den 
doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin Ör-en'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/48) 
(S. Sayısı : 347 ve 347 ye 1 nei ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

9. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma, Mehmet Alioğ- } 

tu, 2 . 1 . 1 9 5 0 doğumlu Sırcalı köyünde oturur 
Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 348 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 
1 . 2 . 1972) 

10. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) (S. 
Sayısı : 349 ve 349 a 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 15 . G . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

11. — Kastatıonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contey köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı, Hüseyinoğhı, Fikriye'd en doğma, 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350 ve 350 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

12. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Alioğlu, Hanım'dan doğma, 1935 doğumlu Abi-
din Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Korniş yo-
nu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 197.1 ve 
1 . 2 . 1972) 

13. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyükde-
re Deddkorkut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu -Selâmı Kod al'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352 ve 352 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

X 14. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
kurulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 7 şer üyeden 
kurulu 54 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (Millet Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429 a 
1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 
2 . 2 . 1972) 
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15. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza
landırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayıları : 158 ve 158 e 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri 18 . 5 . 1970 ve 4 . 2 .1972) 

16. — 1076 sayılı Yedek subay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler. 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine biı fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayılan : 246 ve 
246 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri 28.1.1971 
ve 4 . 2 . 1972) 

17. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata
ğım'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin ku
ruluş ve yargT 'ama usulleri hakkındaki Kanu
nun 38 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/489) (S. Sayılan 304 ve 304 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri 8 . 3 . 1971 ve 4 . 2 , 1972) 

X 18. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşımın, çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun öner
gesi (2/171) (S. Sayıları : 307" ve 307 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 25.3.1971 ve 4.2.1972) 

19. — Uşak-Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, 5442 sayılı îl İdaresi Kanununun 8 
nci maddesinin (A) fıkrasın m değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve İçişleri 
komisyonları raporları (2/224) (S. Sayısı : 
462) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

X 20. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
cıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir *} ve dört ilçe kurulması hakkın 
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plan Komisyon
larından seçilen 7 şer üyeden kurulu 54 No. lu 
Komisyon raporu (2/573) (ıS. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 ; 1972) 

21. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
nun 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu 
(1/231) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 

• 8 . 2 . 1972) 

22. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü hane 
47, cilt 20, sayfa 3, numarasında nüfus siciline 
kayıtlı Mustafa oğlu. Hatice'den doğma 1949 
doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına çarptı
rılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 510) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

23. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye mahallesinin hane 1, cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüp oğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 do
ğumlu Adil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırıl
masına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adaleti 
Komisyonu raporu (3/984) (S. Sayısı : 51(1) 
f Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1972) 

X 24. — 6831 sayılı Orman Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve An
talya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 
6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Anayasa, Ada
let, Orman ve Plan komisyonlarından 3 er üye 
seçilerek kurulan 73 Numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/583, 2/572) (S. Sayısı : 584) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 4 . 1972) 

25. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 . 1972) 

26. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 19 arkadaşının. Haşhaş Kanunu 
teklifi 2/610) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tarihi: 
26 . 4 . 1972) (içtüzüğün 36 nci maddesine gö
re Genel Kurul karariyle) 

X 27. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nım tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi v e Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plan komisyonlarından 3 er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 1972) 

28. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ku
ruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri ve Plan komisyonları raporları (1/506) 
(S. Sayısı : 670) (Dağıtma tarihi : 12.5.1972) 
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29. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/616) (S. Sayısı : 671) (Dağıtma tarihi : 
12 . 5 . 1972) 

30. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Adalet,. Maliye, Millî Eği
tim ve Plan komisyonlarından seçilen 3 er üye
den kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 5 . 1972) 

31. — 7116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve imar 
- İskân ve Plan komisyonları raporları (1/543) 
(8. Sayısı : 684) (Dağıtma tarihi : 25.5.1972) 

32. — Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 
nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanu
na iki ek madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet ko
misyonları raporları (1/103) (S. Sayısı : 179 ve 
179 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 5 . 6 .1970 ve 
30 . 5 . 1972) 

X 33. — Millî parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plan komisyonla
rından 3 er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

34. — Corum Milletvekili Cahit Angm'm, 
Ateşli Silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı : 689) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

35. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
mn 1462 sayılı Harb Okulları Kanununun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/654) (S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 
2 . 6 . 1972) 

36. — 15 . 12 . 1934 tarih ve 2615 sayılı As
kerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak re
virlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık

rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 .1972) 

X 37. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye^i Ra-
gıp Üner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 .6 .1972) 

38. — 171 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşü 
hürriyeti hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/520) (S. Sayısı : 694) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 6 . 1972) 

X 39. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri ve 74 arkadaşının, 6831 sa
yılı Orman Kanununun bazı maddelerinin cle-
ğigtirdlmesme ve bir ek madde ile bir geçici 
madde ilâvesine, 5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 
sayılı kanunlarla konu gelirlerin kaynak ola
cağı orman köylerinin kalkındırılma fonu teş
kili ile orman köyleri kalkındırma kooperatif
leri kurulması hakkında kanun teklifi ve Trab
zon Milletvekili Ahmet Şener'in, önergesi 
(2/515) (S. Sayısı : 695) (Dağıtma tarihi : 
17 . 6 . 1972) 

40. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
9 arkadaşının, Bina Kiraları hakkında kanun 
teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
önergesi (2/369) (S. Sayısı : 696) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 6.. 1972) 

X 41. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji. Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma tari
hi : 2 1 . 6 . 1972) 

42. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Ce
zaların infazı hakkındaki Kanunda değişiklik 
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yapılmasına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/592) (S. Sayısı : 701) (Da
ğıtma tarihi : 2 1 . 6 .1972) 

43. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
151 sayılı Kanunun ek 2 nci madesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/612) (S. Sa
yısı : 699) (Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1972) 

44. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
lik kanun teklifi1 ve Sağlık ve Sosyal Yardımı ve 
Plan komisyonları raporu (1/264, 2/189) (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1972) 

45. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ve 3 arkadaşının, İnhisar Beyiye
leri üçte birlerinin harb malûllerine ve şehit ye
timlerine tahsis ve tevziine dair 30 .5 . 1929 
tarih ve 1485 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
ve Anayasa Komisyonu mütalâası ile Plan Ko
misyonu raporu (2/368) (S. Sayısı : 245 ve 
245'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 27 . 1 . 1971. 
- 27 . 6 . 1972) 

46. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hak
kında kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. 
Sayısı : 706) (Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1972) 

X 47. — 29.7.1970 tarih ve 1318 sayılı Finans
man Kanunu ile .diğer bazı vergi kanunlarının 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile Si
nop Milletvekili Fikret Övet, Tekirdağ Millet
vekilli Yılmaz Alpaslan Zonguldak Milletvekili 
Cahit Karakaş Trabzon Milletvekili Selâhattin 
Güven, Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi Ha-
mamcıoğlu, Kayseri Milletvekili Enver Turgut, 
Bursa Milletvekili Kasım Önadım, İstanbul Mil
letvekili Kâzım Özeke'nin, aynı kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifleri ve Adalet, İçişleri, Maliye, Plan ko

misyonlarından seçilen 6 şar üyeden kurulu 59 
Numaralı Geçici Komisyon raporu (1/545, 
2/410, 2 / 472, 2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 
707) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1972) 

X 48. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin 
Savcı ve 30 arkadaşının, Gelir Vergisi Kanununu 
değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik geçici 
4 ncü maddesinin tadili hakkında kanun tek
lifi ve Maliye ve Plan komisyonları raporları 
(2/625) (S. Sayısı : 710) (Dağıtma tarihi : 
30 . 6 . 1972) 

X 49. — 261 sayılı Kanun gereğince hükü
metçe alman kararın onaylanması hakkında 
kanun tasarısı ve Plan Komisyonu tezkeresi 
(1/145) (,'S. Sayısı : 677 ve 677'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 16 . 5 . 1972 ve 3 . 7 . 1972) 

X 50. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alman kararın onanması hakkında kanun 
tasarısı ve Plan Komisyonu tezkeresi (1/115) 
(S. Sayılsı : 678 ve 678'e 1 nci ek) (Dağıtıma 
tarihleri : 16 . 5 . 1972 ve 3 . 7 . 1972) 

X 51. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topul-
luğu arasında geçici anlaşma hükümleri uyarın
ca bu anlaşmanın kapsamına giren maddelerin 
Gümrük vergilerinde anlaşmada yer alan esas 
oranlar çerçevesinde yapılan indirimlerin onay
lanması hakkında kanun tasarısı ve Plan Ko
misyonu tezkeresi (1/571) (S. Sayısı : 680 ve 
680'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 17 . 5 .1972 
ve 10 . 7 .1972) 

52. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba-
şer ve 14 arkadaşının, Jardarma Astsubay Üst
çavuş Ali Mutlu'nun özel affına dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/545) (S. 
Sayısı : 718) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 7 .1972) 

53. — Polis Memuru öner Sarman hakkında 
özel af kanunu tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/670) (S. Sayısı : 719) (Dağıtma ta
rihi : 1 1 . 7 .1972) 

(Millet Meclisi 125 nci Birleşim) 




